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 تم إعداد ىذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة
 

 

 
 الكتاب : الجداوؿ الصغرى مختصر الطبقات الكبرى

 المؤلف : العالمة عبد اهلل بن اإلماـ الهادي الحسن بن يحيى القاسمي

يد الزىري موالىم )ط( محمد البرقي، ىو أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن عبد الرحيم بن سع
صاحب كتاب الضعفاء، عن عمرو بن أبي سلمة وأسد بن موسى والفريابي، وعنو أبو داود 
والنسائي وعمر بن يحيى وطائفة، قاؿ النسائي: البأس بو. وقاؿ ابن يونس: ثقة. توفي سنة 

 تسع وأربعين ومأتين.
 )مح( محمد التيمي، عن شيخ لو عن علي عليو السالـ، وعنو سفياف.

)ش( محمد الحضرمي، عن إسماعيل بن إبراىيم، ىو محمد بن عبد اهلل بن سليماف الحضرمي 
 مطين.

)مح( محمد الحنظلي، عن أبيو، وعنو يحيى بن أبي كثير، ىو محمد بن إسحاؽ بن راىوية، 
 قاؿ الخطيب: عالم حميد الطريقة، قتلو القرامطة سنة أربع وتسعين ومأتين.

 باس، عن حسن بن محمد المروزي، وعنو حسن بن علي األسدي.)ش( محمد الدوري أبو الع
 )ش( محمد السبعاف، عن أبي مليكة، وعنو محمد بن عبد الملك.

 )ـ( محمد العباداف، عن علي بن أبي طالب، وعنو ولده عبد الصمد.
 )ط( محمد القرشي، ىو محمد بن كثيرالقرشي.

 سدي.)ط( محمد أبو عبد اهلل القاضي، ىو ابن إبراىيم األ
 )ـ( محمد أبوعبد العزيز، عن عبيد اهلل بن رافع، وعنو ابنو عبد العزيز.

 )ط( محمد أبو عبد الملك الرقاشي، عن سعيد بن سماؾ، وعنو ولده عبد الملك.
 )مح( محمد، عن ليث ومطرؼ واألعمش، ىو ابن أبي أنيسو.

، وثقو أبو زرعة، )ش( محمد، عن ابن مسعود، وعنو ولده واقد، ىو محمد بن زيد بن عمر
 واحتج بو الجماعة.

)ؽ( محمد، عن ابن جريح، وعنو حسن بن علي بن المغيرة، ىو محمد بن أبي بكر بن عثماف 
 أبو عثماف الدساني البصري، توفي سنة ثالث ومائتين قالو البخاري، وكذا في اإلكماؿ.



 )ش( محمد، عن سليماف، عن أنس، وعنو مسدد.
 ر، عن أبي حكيم، وعنو السماف.)ف( المحسن بن علي األشق

(2/489) 

 

 من اسمو محمود
 محمود بن أحمد ابن الفرج، عن إسماعيل بن عمر البجلي، وعنو أبو الشيخ.

)ط( محمود بن خالد بن يزيد الدمشقي السلمي، عن أبيو والوليد بن مسلم، وعنو أبو داود 
بت. توفي سنة تسع وأربعين وابن ماجة وأبو الدحداح والنسائي ووثقو، قاؿ في الكاشف: ث

 ومأتين.
محمود بن حيوة بن نوح بن محمد القزويني، عن أبي الفتوح، محمد بن الفضل المعتمد 

 حديثو.
)ش( محمود بن الربيع، عن شداد بن أوس، وعنو حميد الشامي لعلو األنصاري الخزرجي، 

 توفي سنة تسع وتسعين، احتج بو الجماعة.
وي موالىم أبو أحمد المروزي الحافظ، عن ابن عيينة ووىب بن )جاش( محمود بن غيالف العد

حرير ووكيع والنضر بن شميل وعنو الجماعة إالَّ أبا داود وحسن بن سفين وخلق، قاؿ أحمد: 
 صاحب سنة. ووثقو النسائي، توفي سنة سبع وثالثين ومأتين.

ية، وعنو ابن )ط ش قب( محمود بن محمد الواسطي، عن عثماف بن أبي شيبة ووىب بن بق
 عدي وأبو الشيخ، قاؿ في التذكرة: ىو المحدث. توفي سنة سبع وثالثمائة.

 )ط( محمود الصدفي، عن عكرمة، وعنو سناف بن عبد الرحمن.
)ف( محمود بن محمد األديب، عن عبد الملك بن عبد الحميد، وعنو حسن بن حسين بن 

 بندار.
 م بن حسن الزبيدي.)جا( محمود الوراؽ، عن عبد المجيد، وعنو قاس

(2/490) 

 

 من اسمو مختار
)ط( مختار بن فلفل المخزومي المكي مولى عمرو بن حريث، عن أنس وإبراىيم التيمي 
 والحسن، وعنو زايدة وعلي بن مسهر والثوري وثقو أحمد وغيره، احتج بو مسلم واألربعة.



ن أبي حياف التيمي وأبي )مح ط( مختار التمار، ىو ابن نافع التيمي أبو إسحاؽ الكوفي، ع
مطر البصري، وعنو عيسى بن يونس السبيعي ومعاوية بن ىشاـ ويونس بن بكير وغيرىم قاؿ 

 البخاري: منكر الحديث واحتج بو الترمذي.

(2/491) 

 

 من اسمو مخرمة
)ـ( مخرمة بن بكير األشبح مولى بني مخزـو أبو المسور، عن أبيو وابن لهيعة والقعنبي، وعنو 

عبد اهلل بن وىب وعبد اهلل بن مسلم، قاؿ النسائي: ليس بو بأس. وقاؿ أحمد بن صالح: معن و 
 ثقة. قيل: توفي سنة تسع وخمسين ومائة، احتج بو مسلم وأبو داود والنسائي.

(2/492) 

 

 من اسمو مخلد
)كم( مخلد بن الحسن الحراني نزيل بغداد، عن إسماعيل بن علية وعبيد اهلل بن عمر الرقي 

بي المليحة الرقي، وعنو أبو يعلى وأبو حاتم، وقاؿ: صدوؽ. والنسائي، وقاؿ: ال بأس بو. وأ
 ووثقو ابن حباف والحاكم.

)ط( مخلد بن خالد الشعيري أبو محمد العسقالني، عن عبد الرزاؽ وابن عيينة وعنو مسلم 
 وأبو داود، ووثقو.

نو ابن أبي ذيب، وثقو محمد بن )مح( مخلد بن خفاؼ بن أيماف رخصو الغفاري، عن عروة، وع
 أبي واضح، توفي رأس المائة، احتج بو األربعة.

.  )جا( مخلد، عن الحسين، وعنو عبد الوىاب بن داـر
 )ش( مخلد بن شداد، عن محمد بن عبيد اهلل العراقي، وعنو محمد بن مرواف القطاف.

 )ـ( مخلد، عن محمد بن عبيد، وعنو ولده زيد أبو يزيد.
ن مالك بن شيباف القرشي، وقيل: السكسكي أبو محمد الحراني، عن أبي خالد )ش( مخلد ب

األحمر وإسماعيل بن عياش، وعنو الفريابي وأبو زرعة، وقاؿ: ال بأس بو. وذكره ابن حباف في 
 الثقات، وقاؿ: مات في سنة اثنتين وأربعين ومأتين.

وري ومعقل بن عبيد اهلل )مح ش( مخلد بن يزيد الحراني، عن ابن جريج واألوزاعي والث



وغيرىم، وعنو أحمد وعباد بن يعقوب وعثماف بن أبي شيبة، قاؿ الذىبي: صدوؽ مشهور. 
 وقاؿ أبو داود: ثقة. توفي سنة ثالث وتسعين ومائة، احتج بو الجماعة إالَّ الترمذي.

(2/493) 

 

 من اسمو مخوؿ
ي، عن محمد بن بكر وأبي )نص السيد ع مح ط( مخوؿ بن إبراىيم بن راشد النهدي الكوف

ضمرة وإسرائيل وحاتم بن إسماعيل، وعنو علي بن أحمد والمرادي والربيع ابن المنذر وخلق، 
قاؿ الذىبي: رافضي بغيض صدوؽ في نفسو حبس مع عبد ربو في المطبق بضع عشرة سنة 

حمد وكاف من دعاة اإلماـ أحمد بن عيسى وممن يتدين بخلق القرآف وممن خرج مع اإلماـ م
بن إبراىيم وجاىد بين يديو وىو أيضاً ممن بايع يحيى بن عبد اهلل وبقي إلى سنة ثالث وتسعين 

 ومائة.
)مح ـ ش( مخوؿ بن راشد النهدي موالىم أبو راشد، عن الباقر ومسلم البطين، وعنو شعبة 

وشريك وقيس والثوري، وثقو ابن معين والنسائي، قاؿ في التقريب: ىو الخياط نسب إلى 
 التشيع. توفي في إمارة الدوانيقي، احتج بو الجماعة.

(2/494) 

 

 من اسمو مدرؾ
 )ط( مدرؾ بن أبي راشد، عن الحسنين وابن عباس، وعنو فطري الحساب.

 )ط( مدرؾ بن عبد الرحمن، عن الصادؽ، وعنو عبد اهلل بن القاسم.

(2/495) 

 

 من اسمو مرزوؽ
ر الدمشقي، عن الزىري، وعنو الوليد بن مسلم، وثقو )ط( مرزوؽ بن أبي الهذيل الثقفي أبو بك

ابن خزيمة، وقاؿ دحيم: صحيح الحديث وغمزه البخاري. تفوي في عشر السبعين والمائة، 
 احتج بو ابن ماجة.



(2/496) 

 

 من اسمو المرقع
)مح( المرقع بن صيفي الحنظلي األسدي وقبل ابن عبد اهلل بن صيفي الكوفي، عن جده رياح 

ع وعم أبيو حنظلة ابن الربيع وابن عباس وزيد بن أرقم، وعنو أبو الزناد ويونس بن أبي بن ربي
 إسحاؽ والليث بن سليم، وثقو ابن حباف، احتج بو األربعة إالَّ الترمذي.

(2/497) 

 

 من اسمو مرواف
)ش( مرواف بن جعفر السمري، عن محمد بن إبراىيم بن حبيب، وعنو مطين وغيره، قاؿ ابن 

 حاتم: صدوؽ. ووثقو ابن حباف، واحتج بو الطبراني في الكبير.أبي 
)ـ( مرواف بن الحكم األموي أبو عبد الملك الوزغ بن الوزغ، عن بسرة، وعنو الزىري أمره 

أشهر من أف يذكر استولى على مصر والشاـ، وكانت دولتو تسعة أشهر وأياماً وىلك إلى سخط 
ي واألربعة، قاؿ موالنا القاسم بن محمد في ذكر أبي اهلل سنة خمس وستين ، احتج بو البخار 

خالد وقبلوا رواية مرواف بن الحكم وعدلوه، قلت: وقاؿ البخاري في النفس الزكية: ال يتابع 
على حديثو وتجنب الصادؽ، وقاؿ القطاف: مجالد أحب إليو من الصادؽ فانظر إلى ىؤالء 

 التي تشبو أقوالهم أىوائهم نسأؿ اهلل السالمة.
)مح( مرواف بن الحكم النخعي، عن علي عليو السالـ، وعنو ولده عمر ومجاىد، قاؿ الذىبي: 

 مجهوؿ، وقاؿ موالنا: بل مقبوؿ: خرج لو محمد كثيراً اىػ.
)ش( مرواف بن سالم الجزري األموي أبو عبد اهلل، عن األعمش وعبد الملك بن أبي سليماف، 

 اع غمزوه وقاؿ ابو حاتم: يكتب حديثو.وعنو بقية ومعتمر بن حماد والوليد بن ش
)ـ ش( مرواف بن عبد اهلل أبو عبد الملك األشعري، عن أبي عبد اهلل العبدي، وعنو محمد بن 

 حرب.
)ط ش( مرواف بن محمد بن حساف األسدي أبو يزيد الدمشقي الطاطري، عن سعيد بن عبد 

حمد بن األزىر وأحمد بن أبي العزيز ومعاوية بن سالـ وسليماف بن بالؿ، وعنو الدارمي وأ
الحواري وغيرىم، وثقو أبو حاتم وصالح حزره، وقاؿ في الكاشف: ثقة قانتاً. وقاؿ يحيى: ال 

 بأس بو مرجياً. توفي سنة ست عشرة ومأتين، احتج بو مسلم واألربعة.



(2/498) 

 

لكوفي واسع )جا ش( مرواف بن معاوية بن الحارث بن أسماء بن خارجة الفزاري أبو عبداهلل ا
الرواية جداً عن علي بن علي الليثي وحميد وسليماف التيمي وعاصم األحوؿ وأمم، وعنو أحمد 
والحسن بن عمراف وعمر بن مالك وابن المدين، ووثقو فيما روى عن المعروفين، وقاؿ أحمد: 

 ثبت حافظاً. توفي سنة ثالث وتسعين ومائة بمكة، احتج بو الجماعة.
 مر، وعنو إبراىيم بن محمد بن ميموف.)مح( مرواف، عن مع

(2/499) 

 

 من اسمو مرة
)ط جا ش( مرة بن شراحيل الهمداني أبو إسماعيل الكوفي، عن عمر وابن مسعود وأبي بكر، 
وعنو عمر بن مرة وطلحة بن مطرؼ والشعبي والسدي، وثقو ابن معين، قيل: توفي سنة ست 

 ر المؤمنين.وسبعين، احتج الجماعة، وعداده في مبغضي أمي

(2/500) 

 

 من اسمو مزيد
)ـ( مزيد بن أنس بن مزيد بن ماكر أبو الحسن الكوفي، ويقاؿ: أبو زياد، كذا في اإلكماؿ. 

الكاىلي الطبيب، عن خالد بن يزيد الطيب، وعنو ابن عقدة الحافظ حديث الشورى، روى لو 
 في األمالي.

الحميري، عن سعيد بن زيد، وعبداهلل بن  )ش( مزيد بن عبد الّلو اليزني أبو الحسين المصري
عمرو بن العاص، وأبي بصرة الغفاري، وعنو يزيد بن أبي حبيب وجعفر بن ربيعة وطائفة، قاؿ 

في الميزاف: من كبار التابعين، توفي سنة تسعين احتج بو الجماعة. والصواب: مرثد بن عبد اهلل 
 داؿ مهملة كما في الميزاف والخالصة. بميم ُثمَّ راء مهملة ثم ثاء مثلثة من فوؽ، ُثمَّ 

)مح( مزيد بن جابر العبدي العصري، عن أبيو، عن علي، وعنو حفيده ىود بن عبد اهلل ومحمد 
 بن عبد الرحمن، عده في الكاشف والخالصة والجامع في الصحابة.

(3/1) 



 

 من اسمو مساور
 محمد بن جعفر. )ط( مساور بن الحق أبو ىاشم عن خالد بن صفواف، وعنو حسين بن

)مح( مساور أبو يحيى التميمي، عن القاسم بن مسلم، وعنو ولده يحيى زعم الذىبي أنَّو 
 مجهوؿ.

(3/2) 

 

 من اسمو مستطيل
 )ط( مستطيل بن حصين، عن علي عليو السالـ، وعنو شبيب بن غرقدة، وذكره في اإلكماؿ.

(3/3) 

 

 من اسمو مسدد
بصري، عن حماد بن زيد وأبي عوانة والمعتمر بن ش( مسدد بن مسرىد أبو الحسن ال 2)

سليماف وغيرىم، وعنو البخاري وأبو داود وأحمد بن داود ومحمد بن أيوب وخلق، قاؿ ابن 
معين: ثقة ثقة. وذكره المنصور باهلل في رواة العدلية، توفي سنة ثماف وعشرين ومأتين، واحتج 

 بو الترمذي والنسائي.

(3/4) 

 

 من اسمو مسروح
 ب( مسروح أبو شهاب الرملي، عن الثوري، وعنو زيد بن موىب تكلم عليو أبو حاتم وغيره.)ق

(3/5) 

 

 من اسمو مسروؽ
نص( مسروؽ بن األجدع الهمداني أبو عائشة الكوفي القدوة، عن علي وعمر وأبي بكر  4)



لمة شهد وابن مسعود ومعاذ وعائشة. وعنو إبراىيم والشعبي وأبو إسحاؽ وأبو وايل شقيق بن س
مع علي حرب الخوارج، وقاؿ أبو معين: ثقة ال يسأؿ عن مثلو. توفي سنة اثنتين وستين، وقيل 

 سنة ثالث، عداده في ثقات الشيعة، واحتج بو الجماعة.
)مح( مسروؽ بن أويس الحنظلي ويقاؿ أوس بن مسروؽ، عن أبي موسى، وعنو قتادة وحميد 

 بن ىالؿ، وثقو ابن حباف.
 ن حذيفة، وعنو ابن جبير.)مح( مسروؽ، ع

 )ط( مسروؽ، عن شريح، ىو األجدع.
 )مح( مسروؽ، عن ابن المكندر، وعنو زيد بن الحباب.

(3/6) 

 

 من اسمو مسعرة
)نص ط( مسعرة بن صدقة العبدي، عن الصادؽ والنفس الزكية ومالك، وعنو سعيد بن عمرو 

 وىاروف بن مسلم وأبو روح.

(3/7) 

 

 من اسمو مسعدة
سعدة بن اليسع الباىلي البصري، عن الصادؽ وحجاج، وعنو حكم بن سليماف ونصر )مح( م

 بن طاىر ومحمد بن الوزير تكلم عليو أخرج في مناقب الوصي، واحتج بو الطبراني في الكبير.

(3/8) 

 

 من اسمو مسعر
)مح ط ش( مسعر بن كداـ بن ظهير بن عبيدة الهاللي أبو سلمة الكوفي، أحد األعالـ، عن 
عطاء وقابوس بن أبي ظبياف وحبيب بن أبي ثابت وعطية وطبقتهم، وعنو شعبة وأبو إسحاؽ 

والسفياناف وخلق، وثقو أحمد وأبو زرعة والعجلي، وقاؿ شعبة: كنا نسميو المصحف من إتقانو. 
وقاؿ وكيع: شكو كيقين غيره. توفي سنة خمس وخمسين ومائة وأينما أطلقو أئمتنا فهو المراد، 

ن بايع اإلماـ زيد بن علي وتابعو في العدؿ والتوحيد واإلنقياد، وكاف ىو وأبو حنيفة وكاف مم



يكتبا إلى إبراىيم بن عبد اهلل يستقدمانو الكوفة ويعدانو النصرة وكانت المرجية تعيبهما بذلك، 
 احتج بو الجماعة.

 الذىبي.مسعر بن يحيى النهدي، عن شريك، وعنو الباغندي، روى في فضل الوصي فأنكره 

(3/9) 

 

 من اسمو مسعود
)مح ـ( مسعود بن سعد الجعفي الكوفي، عن عطاء ابن السائب وأباف بن أبي عياش وعمراف 

بن مسلم واألعمش، وعنو أبو خالد األحمر وحسن بن حسين وعمر بن عبد الغفار، قاؿ 
 النسائي وابن معين: ثقة. توفي في عشر السبعين والمائة.

(3/10) 

 

 كينمن اسمو مس
 )مح( مسكين السماف، عن النفس الزكية وعنو عامر بن كثير.

(3/11) 

 

 من اسمو مسلم
ش( مسلم بن إبراىيم األزدي الفراىيدي موالىم أبوعمر والبصري، عن شعبة ومالك بن  2)

مغوؿ والحسن بن أبي جعفر، وعنو البخاري وأبو داود وعلي البغوي وغيرىم، قاؿ ابن معين: 
 أبو حاتم: ثقة. توفي سنة اثنتين وعشرين ومأتين. ثقة مأموف. وقاؿ

)ش قب( مسلم بن إبراىيم، عن عمرو بن وحمزة وغيره، وعنو أحمد بن علي الخزاعي وغيره، 
 لعلو األوؿ.

)ط( مسلم بن أبي بكرة الثقفي، عن أبيو، وعنو عثماف الشجاـ، وثقو ابن حباف، واحتج بو 
 مسلم واألربعة إالَّ الترمذي.

 م بن جابر اللخمي الدمشقي، وعنو الطبراني.)ش( مسل
)ؽ( مسلم بن حاتم أبو حاتم أوخالد، عن ابن عيينة وابن مهدي، وعنو أبو داود والترمذي وابن 

 جرير وابن صاعد، ووثقو الطبراني والترمذي.



)ش ؽ( مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح، عن يحيى بن 
القعنبي وأحمد بن يونس اليربوعي وخلق، وعنو الترمذي وابن خزيمة وابن صاعد يحيى التيمي و 

وخلق، قاؿ ابن أبي حاتم: كاف ثقة، وقاؿ أبوعلي النيسابوري ما تحت أديم السماء أصح من  
 كتاب مسلم، توفي سنة إحدى وستين ومأتين.

ر أنَّو ابن خباب )مح( مسلم بن حياف، عن ابن عمر، وعنو أبو عبيدة، قاؿ موالنا: الظاى
 بمعجمة، ُثمَّ موحدتين، يروي عن علي عليو السالـ.

)مح ط ش جا( مسلم بن خالد المخزومي موالىم أبو خالد المكي المشهور بالرنجي شيخ 
، عن ابن أبي مليكة وابن شهاب وعمرو بن دينار والحسن بن محمد بن علي والصادؽ  الحـر

الطاطري والحميدي وقيس بن الربيع وإسحاؽ بن وابن جريج وخلق، وعنو الشافعي ومرواف 
إسرائيل وغيرىم، وقاؿ ابن معين: ليس بو بأس وفي رواية ثقة. وقاؿ ابن عدي: حسن الحديث. 

قاؿ الحاكم: اجتمع للشافعي شيخا أىل الحق يعني مسلم وابن أبي يحيى، توفي سنة ثمانين 
 ومائة، وعداده في رجاؿ العدؿ والتوحيد والتشيع.

بن رباح مولى علي عليو السالـ، عن الحسين بن علي، وعنو الحسن بن زيد بن الحسن  مسلم
 بن علي وذكره في اإلكماؿ.

(3/12) 

 

)ؽ( مسلم بن زياد الحمصي، عن أنيس وغيره، وعنو ابن لهيعة وغيره، احتج بو أبو داود 
 والترمذي.

ة، عن عبد الرحمن بن أبي )مح( مسلم بن سالم النهدي أبو فروة الكوفي األصغر نزيل جهين
ليلى وحميد الطويل، وعنو شعبة وابن عيينة وثقو ابن معين، توفي في عشر الخمسين والمائة، 

 احتج بو الشيخاف وأبو داود والنسائي.
 مسلم بن سعيد خرج مع إبراىيم بن عبد اهلل، وكاف من حملة العلم واآلثار.

 وعنو أبو الشيخ. )ش( مسلم بن سعيد األشعري، عن مجاشع بن عمرو،
)نص ـ ش( مسلم بن صبيح أبو الضحى العطار الكوفي، عن ابن عباس وعلي مرساًل وعلقمة، 
وعنو منصور واألعمش وعبداهلل بن سبرة وطائفة، ووثقو ابن معين وأبو زرعة، قاؿ ابن زبر: توفي 

 سنة مائة. احتج بو الجماعة.
، عن عبد الرحمن بن جابر وابن عمر )ـ جا( مسلم بن أبي مريم المدني السلولي موالىم

والباقر، وعنو مالك والليث وابن عيينة وإسماعيل بن إبراىيم، قاؿ في الكاشف: ثقة. ووثقو 



 الحاكم، احتج بو الجماعة إالَّ الترمذي.
 )قب( مسلم أبو عبد اهلل، عن أنس، وعنو علي بن مسهر.
نصار، عن ابن عمر وجابر وأبي )ش( مسلم بن يسار الطبنذي أبو عثماف البصري مولى األ

ىريرة، وعنو بكر بن عمرو الظاىري وحميد بن ىاني، وثقو ابن حباف،كاف رضيع عبد الملك بن 
مرواف، قاؿ الذىبي: ال يبلغ حديثو درجة الصحة، وىو ثقة صدوؽ، قيل: توفي في حدود عشر 

 ومائة، احتج بو مسلم واألربعة.
ي عمراف أبو عبد اهلل الكوفي، عن زين العابدين وابن ( مسلم البطين بن عمراف أو ابن أب4)

جبير وأبي عبد الرحمن السلمي، وعنو األعمش وابن عوف ومخوؿ بن راشد ومحمد بن نضلة 
 وطائفة، وثقو أحمد والحاكم وأبو حاتم والنسائي، احتج بو الجماعة.

عن أنس وابن أبي  )نص مح ط( مسلم المالئي بن كيساف الضبي أبو عبد اهلل الكوفي األعور،
ليلى وحبة بن جوين والنخعي، وعنو شعبة وشريك والثوري ووكيع وغيرىم، روى حديث الطير 

 فزاغت قلوبهم منو، احتج بو الترمذي وابن ماجة، وتوفي في عشر الخمسين والمائة.

(3/13) 

 

)مح( مسلم وفي نسخة الشريف مسة، عن أـ سلمة، وعنو أبو سهل ورواية الشريف أصح 
 رواية المؤيد باهلل كذلك قالو موالنا.ل

)مح( مسلم، عن أنس حديث األوقات، وعنو مندؿ، قاؿ موالنا: والصحيح محمد بن مسلم 
 الزىري كما في البخاري لرواية الخبر اتفقا عليو.

)ش( مسلم النحات، عن عمر وابن مرة، وعنو حصين بن مخارؽ، ىو: مسلم بن صاعد 
 قو ابن معين.النحات، غمزه أبو حاتم ووث

 )مح( مسلم عن عبد اهلل بن مالك، وعنو أنس المعافري.
مسلم بتشديد الالـ بن عبيد اهلل بن طاىر بن يحيى بن الحسيني العلوي الحسين أبو جعفر 
واسمو محمد سكن مصر، قاؿ الدار قطني:وكاف نبيالً عالماً حافظاً محدثاً، عن أبي جعفر 

 طاىر ذكره في اإلكماؿ.الدبيلي وأبي بشر الدوالبي وجده 

(3/14) 

 



 من اسمو مسلمة
)مح ش( مسلمة بن جعفر، عن الصادؽ وسعد بن ىاروف، وعنو إبراىيم بن محمد بن ميموف 

لعلو النحل األحمسي الكوفي، عن الركين بن الربيع، وعنو يحيى اليماف، توفي في عشر 
 الثمانين ومائة، ذكره في تاريخ اإلسالـ.

 عن الزىري، وعنو سلمة بن سوار، زعم أبو حاتم أنَّو متروؾ.)ش( مسلمة الصلت، 
)ش( مسلمة بن بن عبد اهلل بن ربعي الحميري الجهني الداراني الدمشقي، عن عمو أبي 

مشجعة، وعنو سليماف، بن عطاء، اتهمو ابن حباف، واحتج بو النسائي وأبو داود وابن ماجة 
 أىملو موالنا.

الخشني أبو علي البالطي، عن األعمش ويحيى الذماري جا( مسلمة بن علي بن خلف  2)
واألوزاعي وغيرىم، وعنو ىشاـ بن عمار وابن وىب ومحمد بن حمير، غمزه البخاري وغيره، 

 واحتج بو ابن ماجة، توفي سنة تسعين ومائة.
)ش( مسلمة، عن ىشاـ بن عروة، وعنو سليماف عم األقطع ىو مسلمة بن محمد الثقفي، قاؿ 

 : أحاديثو مستقيمة وثقو ابن حباف، واحتج بو أبو داود أيضاً.أبو داود

(3/15) 

 

 من اسمو مسهر
)قب( مسهر بن عبد الملك بن أسلع الهمداني، عن األعمش وعيسى بن عمر، وعنو إسحاؽ 

 والحسن بن حماد الظبي، وقاؿ: ثقة.

(3/16) 

 

 من اسمو المسيب
أبو العلي الكوفي، عن جابر بن سمرة  )ـ ش( المسيب بن راقع بن طرفة الكاىلي األسدي

والبراء وسعد وعلقمة وأبي صالح، وعنو األعمش وعمرو بن ثابت وغيرىما، احتج بو الجماعة، 
 توفي سنة خمس ومائة.

 )ش( المسيب بن سعيد، عن ىشاـ بن ىشاـ، وعنو ابن معين، والصواب: أبو سعيد.
كوفي، عن األعمش وىشاـ وثابت )ـ ش( المسيب بن شريك أبو سعيد التميمي الشقري ال

البناني، وعنو إسحاؽ بن بهلوؿ وعلي بن الهيثم وموسى بن عيسى تكلموا عليو، وكاف والي 



 بيت الماؿ للرشيد، قاؿ موالنا: وثقو المؤيد باهلل. توفي سنة ثالثين ومائة.
، عن علي عليو السالـ وشهد مشاىده كلها، وك اف )محيط( المسيب بن نجبة الكوفي مخضـر

من خلص أصحابو، وعنو سلمة بن كهيل، توفي سنة خمس وستين، احتج بو الترمذي، قلت: 
 استشهد مع سليماف بن صرد في طلب دـ الحسين عليو السالـ.

ط ش( المسيب بن واضح السلمي التلميسي الحمصي، عن ابن المبارؾ وإسماعيل بن  4)
م، وقاؿ صدوؽ: يخطئ كثيراً وقاؿ ابن عياش وحجاج، وعنو ابن أبي داود وأبو عروبة وأبو حات

عدي: كاف النسائي حسن الرأي فيو. وقاؿ الناس: يؤذوننا فيو. قاؿ موالنا وقد وثقو غير واحد 
 واهلل أعلم: توفي في آخر سنة ست وأربعين ومأتين.

(3/17) 

 

 من اسمو مشرح بمعجمة ساكنة فمهملو مفتوحة
عامر وغيره، وعنو الليث وابن لهيعة، وثقو ابن )جا( مشرح بن ىاعاف المصري، عن عقبة ابن 

معين، توفي قريباً من سنة عشرين ومائة، احتج بو األربعة إالَّ النسائي وقاؿ ابن حباف: يروي عن 
عقبة مناكير ال يتابع عليها، وقاؿ العقيلي قيل: إنَّو ممن جاء مع الحجاج إلى مكة ونصب 

 المنجنيق على الكعبة.

(3/18) 

 

 مصبحمن اسمو 
)مح( مصبح بن الهلقاـ عن شريك وحفص بن غياث وقيس ابن الربيع وإسحاؽ بن الفضل  
كثيرًا، وعدة، وعنو محمد بن جميل وولده محمد البزار، وثقو ابن حباف وزعم الذىبي أنَّو 

 مجهوؿ أكثر عنو شيخ الشيعة في األمالي.

(3/19) 

 

 من اسمو مصدع
لوصي والحسنين وابن عباس وابن عمر وعائشة، وعنو مصدع األعرج أبو يحيى المعرقب، عن ا

سعيد بن أوس وىالؿ بن يساؼ وعمرو بن دينار وغيرىم، قاؿ في زاد المعاد: عن السعدي: 



زايغ حائف عن الطريق ومثلو في الميزاف، وقاؿ صدوؽ. وقاؿ الخزرجي: موفق. احتج بن 
 مسلم واألربعة، وعداده في ثقات الشيعة.

(3/20) 

 

 مصرؼ من اسمو
)مح ـ( مصرؼ بن عمرو اليامي أبو القاسم، عن أبيو، وعن عبده بن سليماف، وعنو ولده طلحة 

 وأبو داود، وثقو أبو زرعة، توفي سنة أربعين ومأتين.

(3/21) 

 

 من اسم مصعب
)مح ـ( مصعب بن ثابت بن عبد اهلل بن الزبير األسدي، عن أبيو وعمو عمار وعطاء ونافع وعنو 

 وابن المبارؾ وعبد الرزاؽ وزيد بن أسلم، وثقو ابن حباف وضعفو أحمد وغيره، وقاؿ ابنو عبداهلل
في الميزاف: قيل: كاف يصـو الدىر ويصلي في اليـو والليلة ألف ركعة حتى يبس من العبادة. 

توفي سنة سبع وخمسين ومائة، وكاف أحد العلماء الذي خرجوا مع النفس الزكية، احتج بو 
 الترمذي.األربعة إالَّ 

 )ش( مصعب بن أبي ذيب، عن القاسم بن محمد، وعنو عبد الملك.
)ط ش ؿ( مصعب بن سعد بن أبي وقاص أبو زرارة المدني، عن أبيو والوصي وطلحة وعدي 

بن حاتم وابن عمر وعنو أبو إسحاؽ وابن أخيو إسماعيل بن محمد وطلحة بن مصرؼ والحكم 
 ث ومائة، احتج بو الجماعة.بن عتيبة، وثقو ابن سعد، توفي سنة ثال

)مح ش ؽ( مصعب بن سالـ مثقل الالـ التميمي الكوفي، عن الصادؽ وابن جريح ومحمد بن 
سوقة، وعنو أحمد وزياد بن أيوب وإبراىيم بن محمد بن ميموف، قاؿ ابن المديني: كاف من 

العجلي:  الشيعة وضعفو. وقاؿ أبو حاتم: شيخ محلو الصدؽ. وقاؿ يحيى ليس بو بأس. وقاؿ
 ثقة. احتج بو الترمذي.

)ط ش( مصعب بن عبد اهلل بن مصعب بن ثابت أبو عبد اهلل الزبيري، عن مالك الموطأ، وعن 
الكامل ولده موسى وغيرىم، وعنو ابن ماجو والمخرمي والصاغاني والبغوي، وثقو ابن معين 

حكى ابن األثير والدار قطني، وقاؿ أحمد: مصعب مستثبت وعيب عليو الوقف في القرآف و 
 أنَّو كاف منحرفاً عن الوصي عليو السالـ، توفي سنة ست وثالثين ومأتين.



)ش( مصعب بن عبد الرحمن بن عوؼ، عن أبيو، وعبد المطلب بن حنظلة وفي الميزاف 
 مصعب بن مصعب، وقاؿ: ضعفو أبو حاتم، وقاؿ الحاكم: لم يخرج لو.

ل العبدي المكي، عن أبي أمامة الباىلي )مح( مصعب بن محمد بن عبد الرحمن بن شرحبي
وأبي صالح السماف ورجل من أىل المدينة، وعنو السفياناف ووىب وجماعة، وثقو ابن معين، 

 احتج بو األربعة إالَّ الترمذي.

(3/22) 

 

)ط( مصعب بن المقداـ الخثعمي موالىم أبو عبد اهلل الكوفي، عن أبي حنيفة ومسعر والثوري، 
ماف التيمي واألعمش وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرىم، وثقو ابن معين والدار وعدة، وعنو سلي

قطني: وقاؿ أبو داود ال بأس بو. وقاؿ أبو حاتم: صالح. توفي سنة ثالث ومأتين، احتج بو 
 مسلم والترمذي والنسائي.

)مح( مصعب بن يزيد األنصاري بعثو الوصي إلى المدائن، وعنو يحيى بن أبي األشعث 
 .الكندي

 )ط( مصعب القرقساي، عن األوزاعي، وعنو سعيد بن نوح.

(3/23) 

 

 من اسمو مضي
( مضي بن الجارود الدينوري، عن ىشيم وإسماعيل بن عياش وعبد العزيز بن زياد وأبي 2)

عوانة، وعنو النضر بن عبد اهلل الدينوري وجعفر بن أحمد الريحاني وعمر ومحمد الدينورياف، 
 الصدؽ.قاؿ أبو حاتم: محلو 

(3/24) 

 

 من اسمو مصاد
 )ش( مصاد، عن زياد بن سعد وغيره، وعنو أباف بن سفياف وغيره.

)ش( مصاد بن عقبة، عن مقاتلو بن حياف ومحمد بن عمرو، وعنو عمر بن أيوب ذكره في تاج 
 العروس وغيره.



(3/25) 

 

 من اسمو مطر
مَّ البصري المصاحفي، عن أنس ش( مطر بن طهماف السلمي موالىم أبو رجاء الخراساني، ثُ  2)

قيل: مرساًل، وعنو شهر بن حوشب والحسن وعطاء، وعنو عبد اهلل بن موسى وأحمد ويحيى 
والحماداف وعبد اهلل بن شؤذب وطائفة، قاؿ يحيى وأحمد وأبو زرعة صالح الحديث. ووثقو 

ن الحديث، ابن حباف وضعفو أبو حاتم توفي سنة خمس وعشرين ومائة، وقاؿ الذىبي: ىو حس
 احتج بو مسلم واألربعة.

)مح( مطر، عن معاوية بن قرة، وعنو معمر، ىو مطر بن عبد الرحمن العبدي العنزي أو ألعنق 
 قاؿ أبو حاتم: محلو الصدؽ. ووثقو ابن حباف، واحتج بو أبو داود.

)قب( مطر الوراؽ من أصحاب النفس الرضية أحد ثقات الشيعة، وىو مطر بن ميموف 
ي األسكاؼ أبوخالد الكوفي، عن أنس وعكرمة، وعنو يونس بن بكير وعبيد اهلل بن المحارب

موسى روى في مناقب الوصي فنالوا منو ولم يروه إالَّ ما توبع عليو، قاؿ أبو الدوانيق: وقد سأؿ 
عن بشير ومطر، فقاؿ جاسوسو: رأيتهما يدخالف على إبراىيم وعليهما السالح. فقاؿ: ما كنت 

 ـو أبقى منهما ما يحمالف بو السالح، وكاف من المبايعين إلبراىيم المجاىدين معو.أظن أف الص

(3/26) 

 

 من اسمو مطرج
)مح ط ش( مطرج بجيم بن يزيد األسدي أبو المهلب الشامي الكوفي، عن عبيداهلل بن زحر 

وعلي بن يزيد، وعنو ابن عيينة والمحاربي وإسماعيل بن عياش والثوري وجماعة، ضعف، 
 احتج بو ابن ماجة.و 

(3/27) 

 

 من اسمو مطرؼ
ف( مطرؼ بن طريف الحارثي، وقيل: بالجيم والفاء بدؿ المثلثة الكوفي، عن ابن أبي ليلى  4)

والشعبي والحكم وابن إسحاؽ وغيرىم، وعنو السفياناف وحسن بن صالح وابن فضيل وعدة، 



 ة ثالث وأربعين مائة.وثقو أبو حاتم وأحمد وفي الكاشف: ثقة إماـ عابد. توفي سن
( مطرؼ بن عبد اهلل الشخير العامري أبو عبد اهلل البصري أحد سادات التابعين، عن أبيو 5)

وعثماف بن أبي العاص وأبي ذر وعمراف بن حصين وغيرىم، وعنو أخوه يزيد وقتادة وأبو التياح 
وعداده في واألعمش، وثقو ابن سعد، توفي سنة خمس وتسعين، احتج بو الجماعة، قلت: 

 مبغضي أمير المؤمنين، وذلك مع قولو بالعدؿ.
 )ـ( مطرؼ، عن أبي الجهم ىو ابن طريف.

(3/28) 

 

 من اسمو المطلب
)ط ش( المطلب بن حنطب المخزومي وفي الكاشف المطلب بن عبد اهلل بن حنطب، عن أبي 

كم واألوزاعي والوليد ىريرة وعائشة وأنس أرسل حديثاً في العقيقة، وعنو ابناه عبد العزيز والح
بن عبد اهلل، وقاؿ أبو زرعة: ثقة ثقة، أرجو أف يكوف أدرؾ عائشة. وقاؿ الدار قطني: ثقة. 

 احتج بو األربعة.
)مح ؽ( المطلب بن زياد الكوفي، عن زيد بن علي وأبي إسحاؽ والليث بن سليم، وعنو أحمد 

ىو عندي صالح. توفي سنة  وابن معين ووثقاه وإسحاؽ ومحمد بن طريف، وقاؿ أبو داود:
 خمس وثمانين مائة، احتج بو ابن ماجة والخطيب في المتفق.

)ش( المطلب بن شعيب األزدي، عن عبد اهلل بن صالح، وعنو الطبراني، قاؿ ابن عدي: لم أر 
 لو حديثاً منكراً سوى إذا أتاكم كريم قـو فأكرموه.

(3/29) 

 

 من اسمو المطوس
 ة وعند ابنو يزيد أبو المطوس، احتج بو األربعة.)ـ( المطوس، عن أبي ىرير 

(3/30) 

 



 من اسمو المطهر
)ش( المطهر بن محمد بن علي بن محمد العبدي الخطيب، عن أبي بكر محمد بن علي 

 الغزاؿ وغيره، وعنو المرشد باهلل.

(3/31) 

 

 من اسمو معاذ
تب ابن المبارؾ والراوي عنو، )ؿ( معاذ بن أسد بن أبي سخبرة أبو عبد اهلل المروزي الغنوي كا

وعن فضيل بن عياض، وعدة، وعنو البخاري وأبو داود والكجي وغيرىم، وثقو أبو حاتم وابن 
 خراش، توفي سنة نيف وعشرين ومائة.

 )ش( معاذ بن رفاعة، عن علي بن يزيد، وعنو الوليد بن مسلم.
دي، وذكره الخزرجي معاذ بن شعبة والصواب: بن سعيد، عن شريك، وعنو إبراىيم بن مه

 تمييزًا.
 )ط( معاذ بن عمار بن شعيث، عن أبيو عن جده، وعنو أبو عاصم.

 )ش( معاذ بن عيسى المصري، عن بقية ابن الوليد، وعنو أبو سعيد المستملي.
)ـ( معاذ بن فضالة البصري أبو زيد، عن ىشاـ الدستواني والثوي ويحيى بن أيوب، وعنو 

 وإبراىيم بن مزروؽ، توفي بعد العشرين ومأتين. احتج بو الجماعة. البخاري وأبو حاتم، ووثقو
معاذ بن مسلم، عن عطاء بن السائب والحسن بن الحسين العرني، الظاىر أنَّو معاذ بن مسلم 

الهراء حكيت عنو في القراءة حكايات كثيرة وصنف في النحو وقرأ عليو الكسائي، وكاف 
 نة سبع وثمانين ومائة.يتشيع، وكاف صديقاً للكميت، توفي س

)ش( معاذ بن المثنى، عن مسدد، وعنو أبو بكر الشافعي، قاؿ في الجامع الوجيز: وفي سنة 
 ثماف وثمانين ومأتين توفي المحدث.

 معاذ ابن المثنى بن معاذ العنبري روى لو المرشد باهلل فيحقق.
ليماف التيمي وشعبة وحميد ( معاذ بن معاذ التميمي العنبري أبو المثنى قاضي البصرة، عن س3)

وخلق، وعنو ابناه عبد اهلل ومثنى وابن المديني وأحمد، وقاؿ إلى المنتهى في الثبت بالبصرة، 
وقاؿ القطاف ما بالبصرة وال الكوفة وال الحجاز أثبت منو بايع النفس الزكية وخرج مع إبراىيم 

 ، احتج بو الجماعة.عليو السالـ، توفي سنة تسع ومأتين، أو سنة ست وتسعين ومائة
 )ط( معاذ، ىو ابن نشيط، عن عبد العزيز بن أبي سلمة، وعنو ولده عبد اهلل.

(3/32) 



 

( معاذ بن ىشاـ بن أبي عبد اهلل بن نصر الدستوائي نزيل اليمن، عن أبيو وشعبة وابن عوف 4)
وؽ وجماعة، وعنو ابن المديني ويزيد بن سناف وحسن بن سفياف وخلق، قاؿ الذىبي: صد

صاحب حديث ومعرفة. قاؿ الحميدي: قدري. وعده المنصور باهلل في رجاؿ العدؿ والتوحيد، 
 توفي سنة مأتين، احتج بو الجماعة ووقع في أمالي )مح(: معاذ بن ىاشم والصواب: ىشاـ.

)ط( معاذ بن نصر بن حساف، عن شعبة، وعنو ولده معاذ، والصواب: ىشاـ بن نصر بن معاذ 
 اهلل. لما يأتي إنشاء

(3/33) 

 

 من اسمو المعافا
)ش( المعافا بن زكريا بن يحيى بن حميد بن حماد بن داود بن طرَّارة أبو الفرح النهراني الفقيو 

الحريري المفسر، صاحب الكتب، عن أبي القاسم البغوي وأبي بكر بن أبي داود ويحيى بن 
وطاىر بن عبد اهلل وعبد الوىاب صاعد وخالئق، وعنو أبو القاسم األزىري وأبو الطيب الطبري 

 اللخمي، وثقو البرقاني، توفي سنة تسعين وثالثمائة، وكاف عالماً بكل فن.
)ط( معافا بن طاوس بن عمراف، والصواب: معافا بن عمراف بن محمد بن عمراف األزدي 
شر الفهمي أبو مسعود الموصلي أحد األعالـ، عن أبيو وثور بن يزيد وجعفر بن برقاف، وعنو ب

الحافي وابن المبارؾ وابن جريج، وثقو ابن معين وأبو حاتم وابن سعد، توفي سنة أربع وثمانين 
 ومائة، احتج بو البخاري وأبو داود والنسائي.

 )جا( المعافا بن سليماف، عن عبد اهلل بن حماد، وعنو علي بن حسن.

(3/34) 

 

 من اسمو معاوية
لمجموع الكبير، وكاف من أصحاب زيد وإستخفى )ع( معاوية بن إسحاؽ السلمي، ذكره في ا

 في داره أياماً واستشهد معو.
 )ط( معاوية بن الحكم، عن محمد بن موسى، وعنو سلمة بن الحظير.

)ش قب( معاوية بن حيدة بن معاوية بن بشير القشيري، نزيل البصرة لو أحاديث، وعنو ابنو 
يثو صحاح ػ يعني عن أبيو عن جده ػ احتج حكيم، قاؿ أبو داود: بهز بن حكيم بن معاوية أحاد



 بو األربعة.
 )ط( معاوية بن سفياف المازني، عن إبراىيم بن سويد الحنفي، وعنو أحمد بن سعيد.

)جا( معاوية بن سالـ بن أبي سالـ الحبشي أبو سالـ الدمشقي، عن أبيو وأخيو زيد ونافع 
أبو مسهر وغيرىم، وثقو أحمد وىوذة بن عطاء، وعنو عثماف بن عبد الرحمن وأبو ثور و 

 ويعقوب ودحيم، توفي سنة أربع وستين ومائة، احتج بو الجماعة.
)مح( معاوية بن سويد بن مقرف المزني أبو سويد الكوفي، عن أبيو والبراء، وعنو الشعبي وسلمة 

 بن كهيل، وثقو ابن حباف، احتج بو الجماعة.
ـ وقاضي األندلس، عن مكحوؿ وربيعة ( معاوية بن صالح الحضرمي الحمصي أحد األعال5)

ويونس بن شبيب وابن الزاىرية، وعنو الثوري والليث وابن وىب، وثقو أحمد وابن معين وأبو 
 زرعة والنسائي والعجلي، توفي سنة ثماف وخمسين ومائة، احتج بو مسلم واألربعة.

 )محيط( معاوية بن شيبة، عن علي بن صالح، وعنو عثماف بن أبي شيبة.
( معاوية بن عبد الّلو بن جعفر بن أبي طالب، عن أبيو ورافع بن خديج، وعنو ابنو عبد الّلو )ش

 والزىري وابن الهاد واألعرج، وثقو العجلي، احتج بو النسائي وابن ماجو.
)ط( معاوية بن عمار الدىني، عن أبيو والصادؽ وابن الزبير، وعنو يحيى بن يحيى وفضالة بن 

د، قاؿ الذىبي: صدوؽ. ووثقو ابن معين وابن حباف، احتج بو مسلم أيوب وقتيبة بن سعي
 والترمذي والنسائي.

(3/35) 

 

)ط( معاوية بن عمرو بن المهلب األزدي المعنى أبو عمر أو الكوفي نزيل بغداد، عن المسعود 
 وزائدة وإسرائيل وأبي إسحاؽ الداري وغيرىم، وعنو البخاري والحارث بن أبي أسامة وغيرىما،

 وثقو أحمد وأبو حاتم، توفي سنة أربع عشرة ومأتين.
)مح( معاوية بن أبي عياش الزُّرقي األنصاري، عن عبد اهلل بن الزبير وعاصم بن عمر ومحمد بن 

 إياس البكير، وعنو بكير بن عبد اهلل بن األشج ومحمد بن إسحاؽ.
علي مرسالً وابن عباس )مح ط ش ؿ( معاوية بن قرة بن إياس المزني أبو إياس البصري، عن 

وابن عمر وأنس ومعقل بن يسار، وعنو ابنو إياس وشعبة واألعمش وأبو عوانة وخلق، وثقو ابن 
 معين وأبو حاتم، توفي سنة ثالث عشرة ومائة، وولد يـو الجمل، احتج بو الجماعة.

 )ش( معاوية بن ميسرة بن شريح القاضي، عن أبيو عن جده شريح، وعنو ولده عبد اهلل.
 )ف( معاوية بن الهذيل، عن محمد بن أباف العبدي.



)مح( معاوية بن ىشاـ األزدي موالىم أبو الحسن الكوفي، عن الثوري وعلي بن صالح وزياد 
بن المنذر ومختار التمار، وعنو أحمد وإسحاؽ والحسن بن علي بن عفاف وأبو كريب وعثماف 

 ن، احتج بو مسلم واألربعة.بن أبي شيبة، وثقو أبو داود، توفي سنة أربع ومأتي
 )ط( معاوية بن وىب، عن الصادؽ والليث، وعنو حسن بن محبوب.

)مح ش( معاوية بن يحيى الصدفي أبو روح الدمشقي، عن مكحوؿ وابن شهاب، وعنو الوليد 
بن مسلم وإسحاؽ بن يونس وآخروف، قاؿ البخاري في الزىري: مستقيم وضعفو أبو حاتم 

 مهدي العباسي، احتج بو الترمذي وابن ماجة.وغيره، كاف خازناً لل

(3/36) 

 

 من اسمو معبد
)مح ـ ش( معبد بن خالد بن مريم الجدلي الكوفي القيسي القاضي عن النعماف بن بشير 

والمستورد بن شداد ومسروؽ، وعنو مسعر وشعبة والمسعودي وغيرىم، وثقو ابن معين، توفي 
 .سنة ثماف عشرة ومائة، احتج بو الجماعة

على القوؿ بالعدؿ والتوحيد، ذكره اإلماـ الهادي عليو  80معبد الجهني صلبو الحجاج سنة 
 السالـ، وكاف من محدثي المدينة النبوية وذكره المنصور باهلل في الشافي في رواة العدلية.

(3/37) 

 

 من اسمو معتمر
ومنصور بن المعتمر ( معتمر بن سليماف التيمي أبو محمد البصري أحد األعالـ، عن أبيو 4)

وأيوب وليث بن سليم، وعنو عمرو بن عاصم وسليماف بن مفضل ومسدد وعلي بن حكيم 
وعدد كثير، وثقو أبو حاتم وابن معين وابن سعد، وقاؿ ابن خراش: إذا حدث من كتابو فهو 

 ثقة، قاؿ الذىبي: ثقة مطلقاً، توفي سنة سبع وثمانين ومائة، احتج بو الجماعة.

(3/38) 

 



 ن اسمو معرَّوؼم
)مح( معرَّوؼ بن واصل السعدي الكوفي، عن محارب بن دثار والشعبي، وعنو وكيع ومحمد 

 بن عبيد وثقو النسائي، احتج بو مسلم وأبو داود.

(3/39) 

 

 من اسمو معرور
)مح ش( معرور بن سويد األسدي أبو أمية الكوفي، عن عمر وابن مسعود وابن ذر وجماعة، 

ب واألعمش وطائفة، وثقو أبو حاتم عمر مائة وعشرين سنة، احتج بو وعنو واصل األحد
 الجماعة.

(3/40) 

 

 من اسمو معروؼ
)ش( معروؼ بن خّربوذ مولى عثماف المكي بن أبي الطفيل والباقر، وعنو أبو داود وإسحاؽ بن 

إبراىيم وعبيد اهلل بن موسى وعدة، وثقو ابن حباف، قاؿ الذىبي: صدوؽ شيعي، احتج بو 
 الشيخاف وأبو داود وابن ماجة وعداده في ثقات الشيعة.

 )مح( معروؼ بن سعيد، عن أبي سعيد، وعنو حصين األسدي.
)مح ش( معروؼ بن أبي معروؼ وقيل: بن معروؼ أبو محفوظ الكرخي من موالي علي بن 

ى موسى الرضا العابد عن بكر بن خنيش والربيع بن صبيح، وعنو خلف بن ىشاـ وزكريا بن يحي
 المروزي، قلت: ىو مشهور بالعبادة والزىد من رجاؿ العدؿ قل ما يسند، توفي سنة مأتين.

(3/41) 

 

 من اسمو معقل
)مح( معقل بن عبيد اهلل العبسي موالىم أبو عبد اهلل الخزاعي، عن عطاء وأبي الزبير ونافع 

صالح الحديث،  وميموف بن مهراف، وعنو الفريابي ومخلد بن يزيد ووكيع وعدة، قاؿ أحمد:
وقاؿ النسائي: ليس بو بأس. قاؿ الذىبي: ىو عند األكثر صدوؽ ال بأس بو. وقد روى عبد اهلل 
بن أحمد، عن أبيو ثقة وروى الكوسج، عن ابن معين: ثقة قتل سنة ست وستين ومائة، احتج بو 



 أبو داود والنسائي.
مي الراوي، عن علي عليو )مح( معقل بن مقرف، عن ابن مسعود، وعنو النخعي لعلو الخثع

 السالـ، وعنو محمد بن إسماعيل في البساط للناصر، وثقو ابن حباف.
 )مح( معقل، عن جعفر بن محمد، لعلو العبسي، وعنو حسن بن عثماف.

(3/42) 

 

 من اسمو معلى
)ـ ش( معلى بن أسد العمي أبو الهيثم البصري، عن عبد العزيز ابن المختار وأبي عوانة 

نو البخاري ومحمد بن خزيمة وحجاج، قاؿ العجلي: ثقة ثبت ذا صالح. توفي سنة ووىيب، وع
 ثماف عشرة ومأتين، احتج بو الشيخاف والترمذي والنسائي.

)ش( معلى بن زياد القزويني العدلي، عن الحسن ومعاوية بن قرة، وعنو حماد بن زيد وسعيد بن 
 لم واألربعة.عامر الضبعي، وثقو أبوحاتم وابن معين، احتج بو مس

)محيط( معلي بن عبد الرحمن الواسطي، عن أبي السائب مولى بني زىرة واألعمش وابن أبي 
ذيب وشعبة، وعنو الدقيقي وأبو أمية الطوسي والجلوابي، كاف الدقيقي يثني عليو، وقاؿ ابن 

 عدي: أرجوا أنَّو ال بأس بو. عداده في ثقات الشيعة وقد نالوا منو.
عرفات عن أبي وائل شقيق، وعنو عيسى بن يونس وجعفر بن عوف وعلي بن )ش قب( معلى بن 

 القاسم، قاؿ الذىبي: من غالت الشيعة. قلت: روى في مناقب الوصي فنالوا منو.
)ـ( معلى بن منصور الحنفي الرازي أبو يعلى الحافظ، عن مالك والليث وىشيم وعبد الوارث 

ي شيبة وابن المديني ومحمد بن شجاع وأبو أمية، وعبد العزيز بن محمد وطائفة، وعنو ابن أب
قاؿ العجلي: ثقة نبيل، وقاؿ يحيى: ثقة. وقاؿ يعقوب فيما انفرد بو وشورؾ متقن فقيو مأموف، 

 توفي سنة إحدى عشرة ومأتين.
 )مح( معلى بن موسى، عن الصادؽ، وعنو عباد بن يعقوب.
نو أبو يعلى وعلي البغوي، وىو )ش( معلى بن مهدي الموصلي، عن أبي عوانة وشريك، وع

إسحاؽ العمري، قاؿ الذىبي: ىو من العباد الخيرة، صدوؽ في نفسو، توفي سنة ثالث 
 وخمسين ومأتين.

)مح( معلى بن ىالؿ الحضرمي أبو عبد اهلل الكوفي الطحاف، عن أبي إسحاؽ ومنصور وقيس 
حاربي، قاؿ الذىبي في بن مسلم، وعنو يحيى بن سعيد القطاف وقتيبة ومحمد بن عبيد الم



التاريخ: قيل كاف متعبداً يصلي كل يـو مائة ركعة، وكاف غالياً في التشيع يشتم الصحابة ال تحل 
 الرواية عنو بحاؿ، توفي في عشر السبعين والمائة، احتج بو ابن ماجو.

(3/43) 

 

علي عليو  المعلى بن صالح التميمي الكوفي الغنوي أحد من روى عن عباد بن عبد اهلل، عن
السالـ أنا عبد اهلل الخبر، ذكره في الفلك الدوار من ثقات الشيعة، قاؿ: ووثقو أبو داود، وقاؿ 
أبو حاتم: من عتق الشيعة روى عنو أبو داود والترمذي والنسائي وقد تقدمت ترجمتو في حرؼ 

 العين فلعل ما في الفلك الدوار سبق قلم من النساخ.

(3/44) 

 

 من اسمو َمْعَمر
 معمر بن بكار، عن إبراىيم بن سعد، وعنو إبراىيم بن إسحاؽ الصوفي.

)ط( معمر بن خثيم بن أبي راشد الهاللي، عن زيد ابن علي وعمرو بن دينار، وعنو عبد الرحمن 
بن سابط، وعنو ابن جريج وأخوه سعيد، كاف محدثاً فاضالً شهد مقتل زيد ابن علي واشتهر 

 يحيى بن عبد اهلل، وعداده في الزيدية.بالرواية عنو وأدرؾ اإلماـ 
)مح( معمر بن أبي حبيبة، عن ابن المسيب وعبيد بن رفاعة، وعنو الليث ويزيد بن أبي حبيب، 

 وثقو ابن معين، واحتج بو ابن ماجة.
قت( معمر بن راشد األزدي مولى عبد السالـ بن عبد القدوس أبو عروة البصري  4)خب 

وعمرو بن دينار وغيرىم، وعنو ابن المبارؾ وعبد الرزاؽ والسفياناف اليماني، عن الزىري وثابت 
وطائفة، قاؿ العجلي: ثقة صالح. وقاؿ العجلي: ثقة مأموف. روى أنَّو لما سئل عن الحديث 

المافوؾ في علي والعباس، قاؿ: اهلل أعلم بحالهما إني ألتهمهما في بني ىاشم ػ يعني الزىري 
 ي، توفي سنة ثالث وخمسين ومائة، احتج بو الجماعة.وعروة، بغضهما لعلي غير خف

)مح( معمر بن ساـ، ىو معمر بن يحيى بن ساـ الظبي الكوفي، عن فاطمة بنت علي بن أبي 
 طالب والباقر، وعنو وكيع وأبو نعيم، وثقو أبو زرعة، احتج بو البخاري.

العقيلي أنو ال يتابع )ش( معمر بن زايدة، عن األعمش، وعنو مندؿ بن عمار وأبي ىاني زعم 
 على حديثو.

)مح ش( معمر الجزري، عن حجاج، وعنو إبراىيم بن محمد بن ميموف، وقاؿ في اإلكماؿ: ىو 



 معمر بالتشديد.
)ش( معمر بن محمد بن عبيد اهلل بن أبي رافع مولى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، عن أبيو، 

و قالبة خرج لو ابن ماجة بقي إلى سنة ثالثة عن جده، عن أبي رافع، وعنو زياد بن يحيى وأب
 عشر ومأتين، أىملو موالنا.

(3/45) 

 

 من اسمو ُمَعمَّر بضم الميم األولى وتشديد الثانية
)ط( ُمَعمَّر ػ بضم الميم األولى وتشديد الثانية ػ بن سليماف النخعي أبو عبد اهلل الرقي، عن 

قد وغيرىما، وثقو ابن معين، وقاؿ النسائي: حصيف وحجاج وغيرىما، وعنو أحمد وعمرو والنا
ليس بو بأس، وقاؿ في الكاشف: ثقة صالح، وأثنى عليو أحمد. توفي سنة إحدى و تسعين 

 ومائة، احتج بو األربعة إالَّ أبا داود.
 )مح( ُمَعمَّر بن سليماف، عن أبي جعفر، والصواب: معتمر وقد تقدـ.

يف أبو عبيدة صاحب اللغة التميمي موالىم البصري )ط( ُمَعمَّر بن المثنى، ويقاؿ بالتخف
النحوي روى عن علي بن المغيرة، قاؿ يعقوب: سمعت ابن المديني يصحح روايتو، وقاؿ 

، وقاؿ الدار قطني: ال بأس بو إالَّ أنَّو يتهم بشيء من رأي الخوارج  المبرد، كاف أكمل القـو
 واألحداث، توفي سنة عشر ومأتين.

(3/46) 

 

 و معنمن اسم
)مح ش( معن بن عيسى األشجعي موالىم أبو يحيى القزاز المدني، عن مالك وموسى بن 
يعقوب والطبقة، وعنو ابن المديني وابن معين وغيرىما، قاؿ أبو حاتم: كاف أثبت أصحاب 

مالك وأوثقهم، وقاؿ ابن سعد: ثقة ثبتاً مأموناً كثير الحديث، توفي سنة ثماف وتسعين ومائة، 
 الجماعة.احتج بو 

(3/47) 

 



 من اسمو مغيث
)مح( مغيث مولى الصادؽ روى عنو حديث المسوخ، وعنو علي بن الصادؽ، قاؿ الذىبي: إنَّما 

 ىو معتب. قاؿ في اإلكماؿ: وىو األكثر.

(3/48) 

 

 من اسمو المغيرة
، عن عثماف بن عبد الرحمن، وعنو ولده يحيى، قا ؿ )ط(المغيرة بن إسماعيل بن أيوب المخزـو

 في الميزاف:حجازي.
)مح ط( مغيرة بن شبل األخمسي الكوفي، عن قيس بن أبي حاـز وعنو األعمش وجابر، وثقو 

 ابن معين، توفي بعد المائة، احتج بو األربعة.
 )ش( مغيرة بن زياد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيو، عن جده، وعنو سفياف.

 إسحاؽ الفزاري. )ش( مغيرة بن زيد، عن سالم بن أبي الجعد، وعنو أبو
المغيرة بن سلمة المخزومي أبو ىشاـ، عن أباف العطار والقاسم بن الفضل، وعنو ابن المديني 
وإسحاؽ، وثقو علي بن المديني، وذكره اإلماـ عليو السالـ، وقاؿ في الجامع الوجيز روى لو 

 السادة، توفي سنة مأتين، واحتج بو مسلم واألربعة إالَّ الترمذي.
مغيرة بن عبد الّلو بن أبي عقيل اليشكري الكوفي، عن مقاتل، وعنو مرواف القطاف  )جا علوي(

 وعلقمة، وثقو ابن حباف، احتج بو مسلم وأبو داود والنسائي.
)شفا( المغيرة بن شعبة ىكذا وقع في الشفاء والصواب المغيرة بن سعيد االتي. قلت: في سنن 

 واهلل أعلم. أبي داود كما في الشفاء فلعل التصويب بعيد
)ط ش( مغيرة بن مسلم القسملي أبو سلمة السراج، نزيل المداين، عن أبي إسحاؽ وأبي 

الزبير، وعنو شبابة وأبو داود، قاؿ أحمد: ما أرى بو بأساً . وقاؿ أبو حاتم: صدوؽ. ووثقو ابن 
 معين، توفي في عشر السبعين والمائة، احتج بو األربعة إال أبا داود.

(3/49) 

 

مغيرة بن مقسم الظبي موالىم أبو ىشاـ الكوفي األعمى الفقيو، عن إبراىيم والشعبي وزيد  (5)
بن علي وسلمة بن كهيل وقثم مولى ابن عباس وحماد، وعنو شعبة وىشيم وابن فضيل وجرير 
بن عبد الحميد والثوري وغيرىم، وثقو عبد الملك بن أبي سليماف والعجلي ويحيى في رواية 



، قاؿ في سلسلة إسناد شرح التجريد: حدثنا الحافظ الثقة مغيرة بن مقسم، عن ابن أبي مريم
زيد بن علي، وعده في كتاب المقاالت: من الزيدية. وقد غلط العجلي حيث قاؿ: كاف يحمل 
على علي عليو السالـ وغلط الجنداري حيث قاؿ: كذبو الباقر وإنما ىو ابن سعد. توفي سنة 

 ج بو الجماعة.ثالث وثالثين ومائة، احت
)مح( مغيرة الواسطي، عن أبي زياد الموصلي، وعنو وكيع لعلو مغيرة بن أشعث نزيل واسط زعم 

 العقيلي أنَّو ال يتابع على حديثو.
)مح( مغيرة ذكره محمد بن منصور في مواضع بإسناده إلى أبي الجارود، عنو ىو ابن سعد أبو 

ذب على أىل البيت لم يعرؼ لو حديثاً مسندًا عبد اهلل الكوفي، قاؿ ابن عدي: ىو دائم الك
وروى )مح( أف الباقر كذبو وقد نقل عنو أشياء إف صحت دلت على ىالكو قْتلو خالداً بن عبد 

 اهلل.

(3/50) 

 

 من اسمو مفضل
)ط ش( مفضل بن صالح األسدي أبو جميلة الكوفي النحاس، عن زياد بن عالقة وعمرو بن 

در وأبي إسحاؽ والصادؽ، وعنو محمد بن إسماعيل األخمسي دينار واألعمش، وابن المنك
ومحمد بن عمر بن الوليد وإسماعيل بن أباف روى في فضل اآلؿ فأنكروه ولم يروإال ما توبع 

 عليو، احتج بو الترمذي.
)ط( مفضل بن فضالة بن أبي أمية الضمري مولى آؿ عمر بن الخطاب أبو مالك البصري، عن 

ماعة، وعنو ابن مهدي ويونس المؤدب وحجاج األعور، وثقو ابن حباف ثابت وبكر المزني وج
 وتكلم عليو غيره، توفي في عشر السبعين والمائة، احتج بو األربعة إالَّ النسائي.

)ط( مفضل بن محمد العنسي الكوفي المقرئ، عن أبي إسحاؽ وسماؾ والنفس الرضية، وعنو 
دائني وغيرىم، قاؿ الخطيب: كاف أخبارياً عالمة ابن األعرابي وأبوه كامل الجحدري وابن الم

موثق. وقاؿ أبو حاتم السجستاني: ثقة في الشعر غير ثقة في الحروؼ. توفي سنة ثماف وستين 
 ومائة.

مفضل بن محمد الظبي من رجاؿ الزيدية ومن خلص أصحاب إبراىيم بن عبد اهلل عليو الصالة 
ية ومن حديثو أف اإلماـ أمره يـو باخمرى أف يحركو والسالـ والخارجين معو وىو المشهور بالروا

 بشيء من الشعر ففعل، ُثمَّ ندـ وحمل اإلماـ عليو السالـ، وكاف آخر العهد بو.
)كم( مفضل بن محمد اإلستراباذي أبو سعد الفقيو، روى المائة الكلمة لعلي بن أبي طالب 



القاضي أبو المحسن  الحسن بن علي، وعنو الحاكم الجشمي مفضل بن محمد بن مسعر
التنوحي الحنفي، عن الحسن بن محمد النحاـ ولي قضاء بعلبك ولو رسالة في وجوب غسل 
الرجلين، توفي سنة ثالث وأربعين وأربعمائة، قاؿ في الميزاف: أبو المحاسن التنوخي المعتزلي 

 الحنفي شيعي مبتدع حدث عنو الشريف النسيب.
، عن األعمش ومنصور والحكم، وعنو أبو أسامة )مح( مفضل بن مهلهل السعدي الكوفي

ويحيى بن آدـ وحسين الجعفي، وثقو ابن معين والعجلي، قاؿ الذىبي والناس: توفي سنة سبع 
 وستين ومائة، احتج بو مسلم والنسائي وابن ماجة.

(3/51) 

 

ن )ش( مفضل بن الحق الرقاشي أبو بشر البصري، عن أبي الجوزاء الربعي وابن سيرين واب
 المنكدر، وعنو ابنو بشر وابن المبارؾ وحميد بن حباف، وثقو ابن معين واحتج بو الجماعة.

)ش( مفضل بن يونس الجعفي أبو يونس الكوفي، عن األوزاعي والوليد بن بكير وطائفة، وعنو 
ابن مهدي وحسن بن عبد الكريم بن ىالؿ، قاؿ في الكاشف: ثقة. ووثقو ابن مهدي وابن 

 معين.

(3/52) 

 

 من اسمو مقاتل
)مح ش( مقاتل بن حباف البكري موالىم النبطي أبو بسطاـ البلخي الخراز، عن مجاىد 

والشعبي واألصبغ وشهر بن حوشب وغيرىم، وعنو إبراىيم بن أدىم وابن المبارؾ ومضاد بن 
عقبة وعيسى غنجار، وثقو يحيى وأبو داود وفي الكاشف: ثقة صالح. وقاؿ النسائي: ليس بو 

 س. توفي في حدود الخمسين والمائة، احتج بو مسلم واألربعة.بأ
)مرتضاه( مقاتل بن سليماف األزدي البلخي المفسر أبو الحسن، عن مجاىد والضحاؾ وأبي 
إسحاؽ وعطاء بن أبي رياح، وعنو عبد الرزاؽ وعلي بن الجعد والمغيرة بن عبد اهلل وغيرىم،  

 مد في المسائل.كاف مشبهاً وقالوا: كاف يكذب روى لو أح

(3/53) 

 



 من اسمو مقداد
 )ؽ( مقداد بن األسود العجلي، عن عبد الملك بن ىاروف، وعنو يحيى بن محمد بن بشير.

(3/54) 

 

 من اسمو المقداـ
)ش( المقداـ بن داود بن عيسى بن تليد الرعيني أبو عمر والمصري، عن عمو سعيد وأسد بن 

اني ومحمد بن الحسين وجماعة، قاؿ ابن دقيق العيد: موسى، وعنو محمد بن أبي حاتم والطبر 
 قد وثق على ضعف فيو. توفي سنة ثماف وثمانين ومأتين.

)مح ـ ش( المقداـ بن شريح بن ىاني الحارثي الكوفي، عن أبيو، وعنو ابنو يزيد وشعبة وشريك 
 عة.واألعمش وقيس بن الربيع، وثقو أحمد وأبو حاتم والنسائي، احتج بو مسلم واألرب
 )جا( مقداـ، عن الحسن العرني، وعنو عبد الكريم بن روح الظاىر أنَّو ابن داود.

(3/55) 

 

 من اسمو مقدَّـ
)ـ( مقدَّـ بن محمد بن يحيى الهاللي المقدمي الواسطي، عن عمو القاسم بن يحيى وحمي، 

 وعنو ابن أبي داود والبخاري، وثقو ابن حباف والبزار.

(3/56) 

 

 من اسمو مقرف
)ط( مقرف، عن الصادؽ، وعنو واقد، ىو مقرف بن سويد بن نجيح كوفي روى عن األعمش، 

 وعنو أبو كريب، ذكره في الكامل.

(3/57) 

 



 من اسمو مقسم
)مح ـ ش( مقسم بن بحيرة، ويقاؿ ابن نجدة، وقيل: بجر عن ابن عباس وعائشة وأـ سلمة، 

مد بن أبي ليلى، قاؿ أبو حاتم: ال بأس بو. وعنو الحكم بن عتيبة ويزيد بن أبي زياد وقتادة ومح
 وقاؿ الذىبي: وثقو غير واحد. توفي سنة إحدى ومائة، احتج بو البخاري واألربعة.

(3/58) 

 

 من اسمو مكحوؿ
)مح ـ ش( مكحوؿ الدمشقي فقيو الشاـ أحد رجاؿ العدلية، ذكره في الشافي، عن عائشة 

السالـ، قيل: وكاف مولعاً بعلمو ويكنى عنو يقوؿ  وواثلة وأبي أمامة وأنس وأبي ذر وعلي عليو
أبو زينب وعنو ثور واألوزاعي والعلى بن كثير وحجاج وأيوب، قاؿ الذىبي: وثقو غير واحد. 

قاؿ ابن خراش: صدوؽ. قاؿ العجلي: ثقة روي زىير بن معاوية، عن الحسن الحر، قاؿ: لقيت 
ي عليو السالـ فلم أزؿ بو حتى الف وسكن. مكحواًل، فإذا ىو مطبوع ػ يعني مملوا بغضاً لعل

 توفي سنة ثالث عشرة ومائة، احتج بو مسلم واألربعة.
)جا( مكحوؿ بن الفضل النسفي أبو مطيع، عن زكريا بن يحيى البزار والترمذي وجماعة، وعنو 

 أحمد بن محمد، ذكره في اإلكماؿ وفي طبقات الحنفية.

(3/59) 

 

 من اسمو مكي
اىيم الحنظلي أبو السكن الحافظ، عن الصادؽ وىشاـ بن حساف وطلحة بن )جا( مكي بن إبر 

عمرو وغيرىم، وعنو البخاري وابن معين وحمداف بن أبي النور، قاؿ الدار قطني: ثقة مأموف، 
 وقاؿ ابن سعد: ثقة ثبت. توفي سنة خمس وعشرين ومأتين.

حمد بن األزىر، وعنو )ط ف( مكي بن عبداف بن محمد بن أبي بكر، عن محمد بن يحيى وأ
 ابن عدي وابن أبي مخرمة، توفي سنة خمس وعشرين وثالثمائة.

 )ش( مكي بن قمير العنبري، عن جعفر بن سليماف، وعنو محمد بن يونس.

(3/60) 

 



 من اسمو ممطور
)ط( ممطور الحبشي أبو سالـ الدمشقي، عن أبي أمامة وثوباف وحذيفة، وعنو حفيده زيد 

 وجماعة، قيل: روياتو مرسلة ووثقو العجلي، احتج بو مسلم واألربعة. واألوزاعي، ومكحوؿ

(3/61) 

 

 من اسمو المنتجع
 )ط( المنتجع بن فارض أو قارض، عن أبيو، وعنو عبيد اهلل بن العلى.

(3/62) 

 

 من اسمو المنتصر
ني )ـ( المنتصر، عن ابن عمر، وعنو إبراىيم والصواب: محمد بن المنتشر بن األجدع الهمدا

 الكوفي، وثقو أحمد واحتج بو البخاري.
 منتصر بن نصر، عن حميد بن ربيع، وعنو الحسكاني، ذكره الجلبي.

(3/63) 

 

 من اسمو منجاب
)ش علوي( منجاب بن الحارث التميمي أبو محمد الكوفي، عن ابن المبارؾ وشريك وعلي بن 

بن حباف، توفي سنة إحدى مسهر، وعنو مسلم ومطين والذىلبي وغيرىم، وثقو في الكاشف وا
 وثالثين ومأتين.

(3/64) 

 

 من اسمو ُمَنخَّل
 )علوي( ُمَنخَّل، عن جابر الجعفي، وعنو عمار بن مرواف، وذكره في الميزاف.

(3/65) 



 

 من اسمو مندؿ
( مندؿ بن علي العنزي أبو عبد اهلل الكوفي، عن ابن جريج وحميد الطويل والكلبي 4)

ة، وعنو يحيى بن آدـ وجبارة ومحمد بن جميل وغيرىم، قاؿ والصادؽ واألعمش وجماع
العجلي: جائز الحديث. وقاؿ ابن معين: ليس بو بأس. وقاؿ أبو حاتم: يحوؿ من كتاب 

الضعفاء للبخاري. وقاؿ السيد أحمد بن يوسف: ىو موثق. وقاؿ العجلي: كاف يتشيع. توفي 
 سنة ثماف وستين ومائة، احتج بو أبو داود.

(3/66) 

 

 من اسمو منذر
)مح( منذر بن ثعلبة العبدي البصري، عن علباء اليشكري، وعنو وكيع، وثقو أحمد والنسائي، 

 احتج بو أبو داود والنسائي وابن ماجة.
)ط( منذر بن جرير بن عبد اهلل البجلي، عن أبيو، وعنو أبو إسحاؽ وغيره، وثقو ابن حباف، 

 احتج بو مسلم واألربعة إالَّ الترمذي.
ط جا( منذر بن زياد الضبي أبو يحيى البصري، عن الصادؽ وغيره، وعنو عبد اهلل بن المهلب )

 وحجاج، غمزه الدار قطني.
 )ش( منذر بن عمار، عن معمر بن زائدة، وعنو أحمد بن الحجاج.

 منذر بن محمد القاموس، عن أبيو، وعنو أبو عبد اهلل الحاكم.
،  منذر بن محمد بن منذر بن شعيب بن أبي الجهم، عن أبيو، وعنو أبو بكر بن أبي داـر

 ذكرىما الجلبي.
 )علوي محيط( المنذر بن محمد بن المنكدر، عن أبيو، وعنو ابن عقدة، ذكره في الميزاف.

( منذر بن يعلى الثوري أبو يعلى الكوفي، عن ابن الحنفية وزين العابدين وابن جبير وغيرىم، 3)
، وثقو ابن معين والعجلي وابن خراش وابن حباف، احتج بو وعنو ابنو ربيع واألعمش وغيرىما

 الجماعة.
)ش( منذر، عن أبيو، عن جابر، وعنو محمدبن طلحة، ىو المنذر بن الوليد الجارودي البصري، 

 وثقو ابن حباف، واحتج بو البخاري وأبو داود، قيل: إنَّو ولي لعلي عليو السالـ، اصطخر.

(3/67) 



 

 من اسمو منصور
منصور بن أبي األسود الليثي الكوفي، عن األعمش وغيره، وعنو ابن مهدي وحسن بن  )ط ش(

حسين وغيرىما، وثقو ابن معين، قاؿ: وكاف من الشيعة الكبار ورؤساء الزيدية. وقاؿ أبو حاتم: 
يكتب حديثو وفي الكاشف: صدوؽ. توفي في عشر السبعين بعد المائة، عداده في ثقات 

 ربعة.الشيعة، واحتج بو األ
)ش( منصور بن بشير أبو مزاحم التركي البغدادي الكاتب مولى األزد، عن ابن أبي شيبة ومالك 

وإسماعيل بن جعفر وشريك، وعنو حفيده أحمد بن محمد بن منصور وأبو يعلى الموصلي 
والحسن بن سفياف وأحمد بن الحسن وخلق، وقاؿ ابن معين: صدوؽ. وقاؿ ابن فهم: ثقة. 

 قطني، توفي سنة خمس وثالثين ومأتين، احتج بو مسلم وأبو داود والنسائي.ووثقو الدار 
 منصور بن الحارث، عن شجاع الكندي، وعنو محمد بن عامر.

 )ش( منصور بن حميد الرواسي أبو سلمة، عن الصادؽ، وعنو عبد الرحمن بن صالح.
ضعفو ابن معين  )مح( منصور بن دينار التميمي الضبي، عن الزىري، وعنو محمد بن فضيل،

 وغيره.
)ط( منصور بن زاداف الثقفي موالىم أبو مغيرة الواسطي، عن أنس وأبي العالية وأبيو وغيرىم، 
وعنو شعبة وىشاـ وخلف بن خليفة وخلق، وثقو أحمد ويحيى وابن سعد، وقاؿ:ثبتاً وغيرىم. 

 توفي سنة ثماف وعشرين ومائة، احتج بو الجماعة.
عظ أبو السري، عن أبيو وابن لهيعة وابن المكندر وجماعة، وعنو )ش( منصور بن عمار الوا

 سليم وداود وأحمد بن منيع وعدة، تكلم عليو بعضهم.
 )ش( منصوربن أبي مزاحم، ىو ابن بشير التركي.

)ـ( منصور بن محمد بن منصور أبو نصر الروياني، عن الحوري، وعنو )ـ( في أماليو، توفي بعد 
 الخمسين والثالثمائة.

)ش( منصور بن محمد بن المقدر أبو الفتح التميمي، عن أحمد بن محمد الجندي، وعنو 
 المرشد.

 )ش( منصور بن محمد بن محمد بن عثماف السواؽ أبو محمد، عن القطيعي، وعنو المرشد.

(3/68) 

 



ؽ قب( منصور بن المعتمر السلمي أبو عتاب عالمة الشيعة ومفخرىم الكوفي أحد  5)
زيد بن علي وأبي وائل وإبراىيم وربعي بن خراش والشعبي والحكم والطبقة، وعنو األعالـ، عن 

شعبة والسفياناف وشريك وخلق، صاـ أربعين سنة وقاـ ليلها، وكاف يبكي الليل كلو، فإذا أصبح  
كحل عينو وبرؽ شفتيو ودىن رأسو بايع لإلماـ زيد بن علي، وكاف أحد دعاتو، اتفق الناس على 

سنة اثنتين وثالثين ومائة، احتج بو الجماعة، قلت: ولم يحضر الوقعة مع اإلماـ، حجيتو، توفي 
 فخرج مع عبد اهلل بن معاوية يقاتل بني أمية.

)ط( منصور بن نصر بن الفتح أبوالحسين، عن زيد بن علي العلوي وعنو عبد العزيز بن إسحاؽ 
 الزيدي.

و إبراىيم بن قيس، ذكره ابن عدي ولم )قب( منصور بن أبي نويرة، عن منصور بن يعقوب، وعن
 يتكلم فيو بشيء.

)ش( منصور بن يزيد األسدي، عن موسى بن عبد اهلل بن يزيد، وعنو محمد بن المغيرة بن 
 سالم، غمزه الذىبي، وىو راوي حديث فضل من صاـ يوماً من رجب.

 )ط( منصور بن يونس، عن أبي حمزة، وعنو أحمد بن أبي عبد اهلل البرقي.
 ح( منصور، عن إسماعيل بن رجاء، وعنو عاصم.)م

 )ش( منصور، عن إبراىيم، ىو ابن المعتمر.

(3/69) 

 

 من اسمو منظور
 )ط( منظور، عن أبي أمامة، وعنو زيد بن سالـ، والصواب: ممطور، وقد تقدـ.

(3/70) 

 

َقر  من اسمو ِمنػْ
 )ط( منقر بن سوادة العامري، شيخ ألبي عيوار.

(3/71) 

 



 المنكدر من اسمو
)ش( المنكدر بن محمد بن المنكدر التيمي، عن أبيو والزىري، وعنو قتيبة وإبراىيم بن موسى 

 وابن وىب، وثقو أحمد وحسن الترمذي حديثو، توي سنة ثمانين ومائة.

(3/72) 

 

 من اسمو المنهاؿ
محمد ( المنهاؿ بن بحر أبو سلمة التستري العقيلي، عن حماد بن سلمة وابن عوف، وعنو 3)

 بن عبد العزيزوأبو حاتم، وقاؿ: ثقة. توفي في عشر الثمانين والمائة.
)مح ش( منهاؿ بن خليفة البكري العجلي أبو قدامة الكوفي، عن حجاج وأبي كريمة وسلمة بن 

تماـ ونوح بن دراج، وعنو وكيع ويحيى بن يماف وأبو أحمد الزبيري، قاؿ أبو داود: جايز 
 يكتب حديثو، احتج بو األربعة إالَّ النسائي.الحديث. وقاؿ أبو حاتم: 

)مح ط ش( منهاؿ بن عمرو األسدي موالىم الكوفي، عن ابن الحنفية وزر بن حبيش وابن أبي 
ليلى وابن جبير وغيرىم، وعنو ىدبة والقاسم بن الوليد وميسرة وحفص بن غياث ومحمد بن 

وثقو النسائي والعجلي، وقاؿ الدار إبي ليلى واألعمش وشعبة، وثقو يحيى، وقاؿ أحمد: ثقة، و 
قطني: صدوؽ، عداده في ثقات محدثي الشيعة، وقد ناؿ منو الجوزجاني، احتج بو البخاري 

 واألربعة.
 )مح( منهاؿ، عن موح، وعنو عياض الشمالي.

(3/73) 

 

 من اسمو منيع
 )ش( منيع، وقاؿ الحلبي: مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت، وعنو إسحاؽ األزرؽ.

(3/74) 

 

 من اسمو منبو
 )ش( منبو بن عثماف، عن صدقة، وعنو مسلم بن جابر.



(3/75) 

 

 من اسمو مهاجر
 )ش( مهاجر بن حكيم، عن أبي ثعلبة الخشني، وعنو أحوص بن حكيم.

)ط( مهاجر بن علي أبو الحسن، عن يوسف بن يعقوب، وعنو السيد حسين بن ىاروف 
 الهاروني.

ر، عن سعد بن طريف، وعنو إسحاؽ بن بشر زعم أبو حاتم )ش قب( مهاجر بن كثير أبو عام
 أنَّو متروؾ.

 )ط( مهاجر العامري، عن الشعبي، وعنو علي بن الحسين البغدادي.
)محيط( مهاجر بن مسمار أبو بكير مولى سعد بن أبي وقاص، عن عائشة بنت سعد وأخيها 

حباف، احتج بو مسلم عامر وسعد، وعنو موسى بن يعقوب وحاتم بن إسماعيل، وثقو ابن 
 وغيره.

(3/76) 

 

 من اسمو مهدي
( مهدي بن جعفر بن جيهاف بن بهراـ بن محمد الموصلي الزاىد، عن الوليد بن مسلم 2)

وحاتم بن إسماعيل وابن عيينة، وعنو بحير بن نصر وأبو زرعة وسهل بن بكر البياضي وطائفة، 
 وضعفو غيره، توفي سنة ثالثين ومأتين.قاؿ ابن معين وغيره: ال بأس بو. وفي رواية: ثقة. 

)ط ش( مهدي بن حرب العبدي الهجري، عن عكرمة، وعنو حوشب بن عقيل والثوري صحح 
 الحاكم حديثو، احتج بو األربعة.

)ش( مهدي بن ميموف األزدي المعولي موالىم أبو يحيى البصري، عن الحسن وابن سيرين 
ئي وابن خراش، توفي سنة اثنتين وسبعين ومائة، وعنو حجاج ووكيع، وثقو أحمد ويحيى والنسا

 احتج بو الجماعة.
)ط ش( مهدي بن ىالؿ أبو عبد اهلل البصري، عن يعقوب بن عطاء وابن جريح، وعنو ابنو 

 محمد وحمداف بن عمر، قالوا: متهم، وقاؿ ابن عدي: كاف قدرياً.
 )مح ـ( مهدي، عن ابن إسحاؽ، وعنو سفياف.

 ابن عيينة وعنو شريح بن مسلم التنوخي.مهدي، عن واصل مولى 



(3/77) 

 

 من اسمو مهراف
)نص ش( مهراف بن أبي عمرو أبو عبد اهلل الرازي، عن علي بن عبد األعلى وإسماعيل بن أبي 
خالد والثوري، وعنو محمد بن حميد الرازي ويحيى بن معين، ويوسف القطاف، وثقو أبو حاتم 

 ن ماجة.وابن حباف وابن معين، احتج بو اب

(3/78) 

 

 من اسمو المهلب
)ش( المهلب بن العلى، عن سعيد بن بياف، وعنو محمد بن خالد خرج لو الطبراني في الكبير، 

 قاؿ في الجامع األزىر:لم أجد ترجمة لو.
)مح( المهلب، عن عمراف بن حصين، وعنو أبو قالبة، الظاىر أنو ابن أبي صفوة األزدي 

 حتج بو األربعة إالَّ الترمذي، توفي سنة اثنتين وثمانين.العتكي أبو سعيد األمير، ا

(3/79) 

 

 من اسمو مورج
)ط( مورج، عن أبي الزناد، وعنو منهاؿ لعلو اللغوي المصنف المتوفي سنة خمس وتسعين 

ومائة، والصواب: الموج بن علي أبو الزناد أحد الرواة، عن اإلماـ زيد بن علي وأصحابو 
 ومافي األمالي مورج سبق، قلم من بعض النساخ. الثقات، وعنو المنهاؿ

(3/80) 

 

 من اسمو موسى
)ش( موسى بن إبراىيم المديني بن كثير بن بشير بن الفاكهة األنصاري، عن طلحة بن خراش، 
وعنو إبراىيم بن المنذر ودحيم، وثقو ابن حباف، وقاؿ الذىبي: صالح. احتج بو الترمذي وابن 

 ماجة.



اىيم المروزي أبو عمراف األعور، عن إسحاؽ بن محمد وموسى بن جعفر )ط ش( موسى بن إبر 
ووكيع، وعنو محد بن زكريا المروزي وأحمد بن عبد الجبار تكلم فيو من ىو دونو إنشاء الّلو في 

 الرتبة.
)ش( موسى بن إسحاؽ بن إبراىيم أبو إسحاؽ الهروي، عن عبد اهلل بن عبد القدوس، وعنو 

 ؿ.موسى بن ىاروف الحما
)ـ قب( موسى بن إسحاؽ بن موسى القاضي اإلماـ الحافظ األنصاري الخطمي النيسابوري، 

ُثمَّ األىوازي، سمع القرآف على قالوف، وسمع منو ومن أحمد بن يونس وجرير بن حاـز 
ومنجاب بن الحارث والطبقة، وعنو عبد الباقي وابن األنباري وآخروف، قاؿ ابن أبي حاتم:  

 قة صدوقاً. توفي سنة سبع وتسعين ومأتين.كتبت عنو وكاف ث
)ط ش( موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر الصادؽ، عن أبيو، عن جده، وعنو محمد بن 

محمد بن األشعث، ىو السيد الكبير الورع الصَّالح العالم، أحد كبار سادات المدينة 
نو شيعي اآلؿ محمد والمشهور عند أىل البيت عليهم السالـ لو قريب من ألف حديث رواىا ع

 بن محمد بن األشعث، وقد ناؿ منو النواصب والمنحرفين.
قب( موسى بن إسماعيل المنقري موالىم البصري أبو سلمة التبوذكي، عن حماد بن سلمة  4)

وجرير بن حاـز وشعبة والطبقة، وعنو البخاري وأبو داود والمرادي وخلق كثير، وثقو يحيى، 
ن سعد والذىبي. توفي سنة ثالث وعشرين ومأتين، احتج بو وقاؿ مأموف وأبو حاتم واب

 الجماعة.
ش( موسى بن أعين الجزري أبو سعيد الحراني، عن أبيو واألعمش ويونس الكوفي والليث  2)

وجماعة، وعنو سعيد بن حفص وابنو محمد وعلي بن معبد وغيرىم، وثقو أبو حاتم وأبو زرعة، 
 و الجماعة إالَّ الترمذي.توفي سنة سبع وسبعين ومائة، احتج ب

(3/81) 

 

)مح ـ( موسى بن أيوب بن عامر الغافقي البصري، عن عمو إياس وعكرمة، وعنو ابن المبارؾ 
وابن لهيعة ويحيى بن يعلى، وثقو ابن معين وأبو داود وفي الكاشف: ثقة فقيو، توفي سنة سبع 

 وسبعين ومائة، احتج بو أبو داود وابن ماجة.
 ير، عن الباقر، وعنو نصر بن سويد.)ط( موسى بن بك

)ش( موسى بن جبير األنصاري المدني مولى بني سلمة الحذاء، عن ابن عباس وأبي أمامة 
وعبد اهلل بن سعيد، وعنو سعيد بن سلمة وابن لهيعة وعبد السالـ بن موسى، وثقو ابن حباف، 



 احتج بو الترمذي وابن ماجة.
صادؽ اإلماـ الحجة أبو الحسن المدني، عن أبائو، قب محيط( موسى الكاظم بن جعفر ال 5)

وعن عبد اهلل بن دينار وعنو ابناه علي وإبراىيم وإسماعيل وأخواه علي ومحمد وغيرىم،كاف من 
األجواد الحكماء والعباد األتقياء، حبسو موسى الهادي، فرأى على بن أبي طالب في النـو 

ا في األرض وتقطعوا أرحامكم فانتبو من نومو يقوؿ: يا موسى: ىل عسيتم أف توليتم أف تفسدو 
وأمر بإطالقو، ُثمَّ حبسو الرشيد، وقتل بالسم أو غيره في الحبس واهلل أعلم. وقد دونت أخباره 

 وأخبار ولده عليهم السالـ، عند أصحابنا.
 )ؽ( موسى بن جعفر الثقفي، عن شهر بن حوشب، وعنو ابن فضيل.

 ارسي، عن سفياف بن يعقوب بن شيباف، وعنو ابن عدي.)ط( موسى بن جعفر أبو عمراف الف
)مح ش( موسى بن أبي حبيب الطائفي، عن زين العابدين وعمو الحكم بن عمير، وكاف بدرياً، 
قاؿ )مح(: لو صحبو، وعنو حسن بن عطية وإبراىيم بن حبيب وغيرىما، قاؿ أحمد بن يحيى 

 ن عمو ثالثياً لمحمد.الخيار: كوفي صالح. وقاؿ موالنا: مقبوؿ وحديثو، ع
 )ش( موسى بن الحسن بن أبي عباد النسائي، عن أبي حذيفة، وعنو أبو بكر الشافعي.

 )ش( موسى بن حباف، عن عبد اهلل بن عمر، وعنو أبو يعلى.
 )مح( موسى بن حكم أو حكيم، عن محمد بن جعفر بن محمد، وعنو المرادي.
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البصري، عن قتادة وحماد بن سليماف ويحيى بن أبي  )ط جا( موسى بن خلف العمي أبو خلف 
كثير، وعنو ابناه خلف وعبد الحميد وسعدونو وعبد السالـ بن مطهر، قاؿ ابن معين: ليس بو 

 بأس. وقاؿ أبو حاتم: صالح. ووثقو يعقوب، احتج بو أبو داود والنسائي والبخاري تعليقاً.
لحلفاني، عن بكر بن خنيس وجرير بن حاـز )جا( موسى بن داود الظبي أبو عبداهلل الطوسي ا

وأبي بكر الزاىري، وعنو أحمد وابن المديني والذىلي، وثقو ابن نمير وابن سعد والعجلي 
والدار قطني، توفي سنة ست أو سبع عشرة ومأتين، احتج بو مسلم واألربعة إالَّ الترمذي، 

 وعداده في الشيعة.
ُعَلي بن أبي رياح، عن أبيو، وعنو أبو عبد  )ش( موسى بن أبي رياح والصواب: موسى بن

الرحمن المقري، ىو اللخمي أمير مصر، وثقو النسائي وأبو حاتم ويحيى وأحمد والعجلي، توفي 
 سنة ثالث وستين ومائة، احتج بو الجماعة، لكن البخاري في األدب وعلي بضم أولو.

اني، تكلم عليو، واحتج بو )ش( موسى بن زكريا التستري، عن المنذر بن علي، وعنو الطبر 



 الطبراني في الكبير.
)ـ( موسى بن سالم أبو جهضم، وقيل: جهم، عن الباقر وعبد اهلل بن عبيد اهلل ابن العباس، 
وعنو ابن علية ويحيى بن آدـ والحماداف، وثقو أحمد وابن معين وأبو زرعة، وقاؿ أبو حاتم: 

 صدوؽ. احتج بو األربعة.
علي بن موسى الرضى وعلي بن جعفر الصادؽ ومحمد بن جعفر  )مح( موسى بن سلمة، عن

 الصادؽ، وعنو المرادي.
)ش( موسى بن سهيل بن سهل كثير الوشاء الحرفي، عن ابن علية وحجاج بن محمد وشجاع 
بن الوليد والقدماء وعنو أحمد بن إبراىيم بن حبيب وأبو بكر الشافعي وخلق، قاؿ الذىبي: 

 السماء علوًا، توفي سنة ثماف وسبعين ومأتين، وتكلم فيو الدار قطني. حديثو في الغيالنيات في
( موسى بن طلحة بن عبيد اهلل، عن أبيو وأبي ذر وابن الحوتكيو وعثماف، وعنو أيوب 4)

وسماؾ وحكيم بن جبير وغيرىم، قاؿ أحمد: ليس بو بأس. وقاؿ العجلي: ثقة صالح، ووثقو 
 احتج بو الجماعة.في الكاشف. توفي سنة ثالث ومائة، 
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)مح ـ ش( موسى بن أبي عائشة المخزومي موالىم الهمداني أبو الحسن، عن الشعبي وابن 
جبير وعبد اهلل بن شداد وغيرىم، وعنو شعبة والسفياناف وعمار بن زريق والنعماف وحسن بن 

 صالح ووكيع، وثقو ابن معين، احتج بو الجماعة.
بد اهلل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، عن أبيو، )ىػ مح ط( موسى الجوف بن ع

وعنو عبد العزيز الدارودي وإبراىيم بن عبد اهلل الهاروني وولده عبد اهلل بن موسى ومحمد بن 
جميل وغيرىم، قاؿ فيو الزائغ البخاري فيو نظر ضربو الدوانيقي ألف سوط وىو الذي عثر في 

اؿ: إنَّو ضعف صـو ال ضعف سكر، وكاف عابداً زاىداً بساط الرشيد فضحك الرشيد منو، فق
 غالب زمانو اإلختفاء، توفي عليو السالـ بسويقة.

)مح محيط( موسى الثاني بن عبد اهلل بن موسى الجوف أبو عمر، عن أبيو، وعنو ولده عبد اهلل 
قي وجعفر بن محمد بن شعبة النيروسي ومحمد بن منصور وعمر بن شيبة ومحمد بن حسن الزر 
ويحيى بن الحس بن جعفر العلوي، وكاف سيداً محدثاً، وكاف من الزىادة والنسك في نهاية 

الوصف أخذه سعيد الحاجب، فاجتمع خلق كثير من عرب فزاره الخالصة فسقاه سماً ىنالك 
وقطع رأسو وحملو إلى المهدي، قاؿ الشريف جعفر: قتل سنة ست وخمسين ومائة، قاؿ 

 موالنا وىو الصحيح.



ـ ش( موسى بن عبد اهلل بن يزيد اإلنصاري الحطمي، عن أبيو وأبي حميد الساعدي، وعنو )
منصور ابن المعتمر وإسماعيل بن أبي خالد واألعمش ومسعر، وثقو ابن معين وأحمد والعجلي 

 والدار قطني، احتج بو مسلم وأبو داود.
ىو مواله، وعنو منصور بن  )ش( موسى بن عبد اهلل بن يزيد الطويل المعمر، عن أنس، ويقاؿ:

يزيد األسدي وإسحاؽ بن شاىين ومحمد بن مسلمة بن الوليد، قاؿ محمد: بن مسلمة رأيت 
موسى مولى أنس بواسط سنة إحدى وتسعين ومائة، فسألناه فذكر أنَّو ابن مأتي سنة وأربعين 

 سنة.
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ربذي المدني، عن محمد )ط ش قب( موسى بن عبيدة بن نشيط العدوي موالىم أبو محمد ال
بن كعب وعمر بن عبد اهلل وعبد اهلل بن عبيدة وإبراىيم بن حسين وغيرىم، وعنو شعبة وعبيد 

اهلل بن موسى وزيد بن أسلم وزيد بن الحباب وغيرىم، ومحمد بن ميسر وطائفة، ضعفو جماعة، 
مسين وقاؿ ابن سعد: ثقة وليس بحجة، وقاؿ يعقوب: ضعيف صدوؽ. توفي سنة ثالث وخ

 ومائة.
)مح ط ش( موسى بن عثماف القرشي الكوفي الحضرمي، عن أبي إسحاؽ والصادؽ والحكم 
واألعمش، وعنو عبادة وعصمة بن خالد وإبراىيم بن محمد بن ميموف، قاؿ الذىبي: غاؿ في 

 التشيع، قلت: روى في فضل اآلؿ فأنكروه.
زي، عن أبي إسحاؽ ونافع ش ؿ( موسى بن عقبة األسدي موالىم المدني صاحب المغا 2)

وعبد اهلل بن دينار، وغيرىم، وعنو إسماعيل بن عياش ومحمد بن جعفر ومالك والسفياناف 
وجعفر بن ميسرة وغيرىم، وثقو مالك وأحمد وأبو حاتم وغيرىم، قاؿ في الميزاف: ثقة حجة، 

 توفي سنة إحدى وأربعين ومائة، احتج بو الجماعة.
ولو بن رباح ولي مصر للدوانيقي ست سنين، عن أبيو وغيره، وابن )ـ ش( موسى بن ُعَلي بضم أ

 وىب وغيره، وقد تقدـ.
)ـ( موسى ب عمر بن علي الجرجاني، عن إسحاؽ بن إبراىيم الحنظلي، وعنو حسن بن علي 

 بن الربيع القطاف، قاؿ موالنا: وثقو المؤيد باهلل.
وعنو الهيثم بن اليماف، وثقو ابن معين  )ش( موسىبن عمير العنبري التيمي الكوفي، عن إبراىيم،

 وأبو حاتم والخطيب، وقاؿ أبو زرعة: ال بأس بو. احتج بو النسائي، أىملو موالنا.
)مح ط ش( موسى بن عمير أبو ىاروف الجعفي الكوفي، عن الصادؽ والشعبي والحكم وزبيد 



 وجماعة، وعنو محمد بن عبيد وعباد وغيرىما، تكلم عليو بغير حجة.
 موسى بن عباد الحضرمي، عن األعمش حديث السفينة، وعنو عباد. )ش(

 )ف( موسى بن عيسى المدني، عن المسيب بن شريك، وعنو عبداهلل بن راشد.
 )ش( موسى بن عيسى بن المنذر الحمصي، عن أبيو، وعنو الطبراني.
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محمد بن محمد )ش( موسى بن عيسى بن عبداهلل السراج أبو القاسم، عن أحمد بن محمد و 
 الباغندي، وعنو أبو القاسم التنوخي.

)ط( موسى بن عيسى أبو محمد الخراز، عن صهيب بن محمد بن عباد، وعنو عمر بن أبي 
 القاسم النهاوندي.

 )ش( موسى بن فضالة القرشي الدمشقي، عن قاسم بن عثماف الخوعي، وعنو ولده محمد.
فارية، وعنو ىاشم بن البريد، عداده في الشيعة، موسى بن قاسم الثعلبي الكوفي، عن ليلى الغ

 وقد نالوا منو.
موسى بن قيس الحضرمي الملقب عصفور الجنة الصغير، عن سلمة بن كهيل وعطية وحجر بن 

عيسى، وعنو أبونعيم ووكيع ويحيى بن آدـ، وثقو ابن معين، وقاؿ في الكاشف: ثقة شيعي. 
 محدثي الشيعة، توفي في عشر السبعين والمائة. وقاؿ أبو حاتم: ال بأس بو. عداده في ثقات

موسى بن محمد بن ىاروف بن يعقوب بن إبراىيم بن مسعود بن الربيع األنصاري أبو ىاروف، 
 عن جعفر بن بريق، وعنو عبد القاىر بياع السفط.

)ـ( موسى بن محمد بن إبراىيم بن الحرث التيمي أبو محمد المدني، عن أبيو وعبد الرحمن 
اف، وعنو الداروردي وعبد اهلل بن نافع، تكلم عليو، قاؿ موالنا: وثقو المؤيد باهلل، واحتج بن أب

 بو الترمذي وابن ماجة.
)ش( موسى بن مرواف البغدادي أبو عمراف التمار، عن بقية ويحيى بن عبيد، وعنو أحمد بن 

 ين.سليماف وأبو داود وابن ماجة، وثقو ابن حباف، توفي سنة ست وأربعين ومأت
)مح( موسى بن مسلم بن روماف، عن أبي الزبير، وعنو يزيد بن ىاروف، ضعف واحتج بو أبو 

 داود.
ش( موسى بن ىاروف بن عبد الّلو بن مرواف الحافظ الحجة أبو عمراف المحدث أبو موسى  2)

الجماؿ، عن أبيو وعلي بن الجعد وأحمد ويحيى الحماني والطبقة، وعنو أبو الشيخ وابن داـر 



 الطبراني وخلق، أثنى عليو الضبيعي وكذا الخطيب، توفي سنة أربع وتسعين ومائتين.و 
 )مح ط( موسى بن ىاروف الطوسي، عن حمزه بن زياد، وعنو محمد بن إسحاؽ بن عباد.
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)ط( موسى بن ىاروف القيسي أبو عمر الكوفي البردي، عن الوليد بن مسلم وابن وىب وسهل 
د بن يحيى ويحيى بن عثماف وأحمد بن عبدة، وثقو ابن حباف، توفي سنة بن موسى، وعنو محم
 أربع وعشين ومأتين.

 )ش( موسى بن ىاروف حديث السفينة، عن عباد بن يعقوب، وعنو أبو الشيخ، لعلو الحماؿ.

 )ط( موسى بن ىشاـ بن أحمد أبو عمراف الوراؽ، عن كامل بن عبد األعلى وعنو ابن عدي.
ىالؿ العبدي البصري، عن ىشاـ بن حساف وعبد اهلل بن عمر العمري، )مح ط( موسى بن 

وعنو أحمد والفضل بن سهل ومحمد بن إسماعيل األحمسي، قاؿ ابن عدي: أرجوا أنَّو ال بأس 
 بو. وقاؿ الذىبي: صالح الحديث.

)ف محيط( موسى بن يعقوب بن عبداهلل بن وىب بن زمعة بن األسود األسدي الزمعي، عن أبي 
ـز ومهاجر بن سليماف وجماعة، وعنو يحيى بن مقداد وابن مهدي وطائفة، وثقو ابن معين حا

في رواية عباس وابن حباف، وقاؿ أبو داود: صالح، وقاؿ ابن عدي: ىو عندي ال بأس بو 
 وبروايتو. احتج بو األربعة والبخاري في األدب.

 مد بن إسحاؽ.)قب( موسى بن يونس، عن إبراىيم بن إسحاؽ الجعفي، وعنو أح
)ط( موسى بن ورداف العامري موالىم أبو عمرو المصري، عن أبي سعيد وأنس وابن عباس 

وجابر وغيرىم، وعنو الليث بن سعيد وىماـ بن إسماعيل ومحمد بن حميد وحيوة بن شريح، 
وثقو العجلي وأبو داود، وفي الكاشف: صدوؽ، ووثقو ابن عساكر، توفي سنة سبع عشرة 

 بو األربعة إالَّ النسائي. ومائة، احتج
)ط( موسى بن حبة، عن زيد بن علي، وعنو كادح، والصواب: عمر بن موسى بن وجية كما 

 تقدـ.
)ش( موسى الجهني، عن زيد بن وىب والشعبي وجماعة، وعنو الثوري ويحيى بن أبي زائدة 

بو ثقة صالح. والقطاف، وثقو أحمد وابن معين والعجلي والنسائي، وقاؿ أبو حاتم: ال بأس 
 واحتج بو مسلم واألربعة.
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 من اسمو مؤمل
)ـ ش( مؤمل بن إسماعيل العدوي موالىم أبو عبد الرحمن البصري، عن شعبة والثوري ومبارؾ 
بن فضالة وجماعة، وعنو أحمد وإسحاؽ وأبو بكرة بكار، خرج مع إبراىيم بن عبد اهلل، وكاف 

قاؿ أبو حاتم: صدوؽ شديد في السنة. ووثقو ابن  من أصحاب الثوري، وروى عنو جامعة،
 معين، توفي سنة ست ومأتين، احتج بو األربعة إال أبا داود.

)مح ش( مؤمل بن أىاب بن عبدالعزيز الربعي، ُثمَّ العجلي أبو عبد الرحمن الكوفي، عن ضمرة 
ود والنسائي، بن ربيعة ويزيد بن ىاروف وأيوب بن سويد ونحيح بن قبا وغيرىم، وعنو أبو دا

وقاؿ: ال بأس بو. ووثقو في موضع آخر وأحمد بن عبيد، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ. توفي سنة 
 أربع وخمسين ومائة.

)ط( مؤمل بن الفضل الحراني أبو سعيد، عن عيسى بن يونس ومحمد بن شعيب وغيرىما، 
ين ومأتين، وعنو أبو داود وعثماف الدارمي، قاؿ أبو حاتم: ثقة رضى. توفي سنة تسع وعشر 

 احتج بو النسائي.
 )ط( مؤمل، عن محمد بن جعفر بن محمد، وعنو العقيقي.

(3/88) 

 

 من اسمو مالـز
)ـ( مالـز بن عمرو السحيمي أبو عمرو اليماني، عن عبد اهلل بن بدر وموسى بن نجدة، وعنو 

زرعة وأحمد ،  ىناد بن أبي المقداـ وابن معين وحجاج بن منهاؿ، وثقو ابن معين والنسائي وأبو
 احتج بو األربعة.
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 من اسمو ميسرة
)مح ط( ميسرة بن حبيب النهدي أبو خاـز الكوفي، عن عدي بن ثابت والمنهاؿ بن عمرو، 
وعنو شعبة وإسرائيل وشريك، وثقو ابن معين، وأحمد والعجلي والنسائي، توفي عشر الثالثين 

 والمائة، احتج بو األربعة إال ابن ماجة.
 ( ميسرة بن شريح القاضي، عن أبيو، وعنو حصين بن عبداهلل وذكره في التهذيب.)ط

)ط ش( ميسرة بن عبد ربو الفارسي البصري، عن ليث بن أبي سليم وابن جريج ومغيرة 



وغيرىم، وعنو الوليد بن عبد الواحد ويحيى بن غيالف وعمرو بن بكر وجماعة، رموه بالكذب 
الطويل والحديث رواه المرشد باهلل من ثالث طرؽ إلى وىو صاحب حديث فضائل القرآف 

 ىاروف بن كثير، وليس ميسرة فيها فالنسبة إليو غير صحيحة واهلل أعلم.
)مح ـ( ميسرة بن يعقوب الطهوي أبو جميلة، عن علي وكاف صاحب رايتو وشهد مشاىده  

الثعلبي، وثقو ابن كلها، وعن عثماف، وعنو ابنو عبد اهلل وعطاء ابن السائب، وعبد األعلى 
 حباف، احتج بو األربعة إالَّ الترمذي، توفي بعد يـو الجماجم.

)ـ( ميسرة الكندي موالىم، عن علي وشهد معو النهرواف وسويد بن غفلة، وعنو ىالؿ بن 
خباب وعطاء بن السائب، وثقو ابن حباف، احتج بو أبو داود والنسائي ميسرة بن عويز أبو 

 سالـ، وعنو الحكم بن عتيبة وفيو اختالؼ، ذكره في اإلكماؿ.غريب، عن علي عليو ال
 )جا( ميسرة، عن أبي بكر الهذلي، وعنو عبد الحكيم.
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 من اسمو ميموف
)مح نص ش( ميموف بن أبي شبيب الربعي أبو نصر كوفي من أىل الرقة، عن علي وعائشة وابن 

خعي وغيرىم، وثقو ابن حباف، وقاؿ في مسعود، وعنو الحكم وحبيب بن أبي ثابت وإبراىيم الن
 الكاشف: صدوؽ،احتج بو مسلم واألربعة، قتل بالجماجم سنة ثالث وثمانين.

 )علوي( ميموف بن علي بن حميد، عن أحمد بن الحسن العلوي، وعنو أبو عبد اهلل العلوي.
ل وابن ؿ( ميموف بن مهراف الرقي، عن ابن عباس وابن عمر والزبير وأـ كلثـو بنت عقي 3)

المسيب وطائفة، وعنو ابنو عمر وجعفر بن برقاف والحكم وحجاج وخلق، وثقو النسائي وأحمد 
والعجلي وابن سعد، كاف والياً لعمر بن عبد العزيز على خراج الجزيرة، قاؿ العجلي: وكاف 

يحمل على علي بن أبي طالب عليو السالـ، توفي سنة خمس وأربعين ومائة، احتج بو مسلم 
 بعة.واألر 

ميموف مولى بني تميم أبو عبد اهلل، عن زيد بن أرقم، وعنو عوؼ، توفي في إمارة الحجاج، 
 وكاف من خلص الشيعة.

 )مح( ميموف بن مهراف، عن علي وأبي أمامة، وعنو إسحاؽ بن أبي فروة وصالح بن جبلة.
 )قب( ميموف عن عبد اهلل بن بريدة، عن أبيو، وعنو عوؼ.

 بو الحسن الناجي، عن الحسن وعنو إبراىيم بن الحجاج.)ش( ميموف بن نحيح أ
 )مح( ميموف أبو عمر واألزدي، عن أـ ابنة عقبة، وعنو ولده عمر.



(3/91) 

 

 ومن اسمو مينا
)أئمتنا( مينا بن أبي مينا الزىري موالىم، عن عثماف ومواله ابن عوؼ وابن مسعود، وعنو ىماـ 

حديث الشجرة وغيره، فعضو المنحرفوف، عداده في والد عبد الرزاؽ، وثقو ابن حباف، روى 
ثقات محدثي الشيعة، واحتج بو أبو جعفر محمد بن سليماف الكوفي وعالمة الزيدية أحمد بن 

 موسى الطبري والترمذي.

(3/92) 

 

 حرؼ النوف
)ش( ناضح بن عبداهلل المحملي بن عبد اهلل الكوفي الحايك، عن سماؾ بن حرب ويحيى بن 

وعنو عبد اهلل بن صالح العجلي وإسماعيل بن أباف وغيرىما، قاؿ الحسن بن صالح: أبي كثير، 
نعم الرجل رجالً صالحاً. وقاؿ ابن عدي: ىو ممن يكتب حديثو. قاؿ الذىبي: كاف من 
 العابدين، عداده في ثقات محدثي الشيعة، وقد نالوا منو، احتج بو الترمذي وابن ماجو.

(3/93) 

 

 من اسمو نافع
نافع بن جبير بن مطعم المدني، عن أبيو وعلي وعائشة وابن عباس وعمر، وعنو الزىري ( 4)

وعمرو بن دينار وحبيب بن أبي ثابت وصالح بن كيساف، وثقو أبو زرعة، قاؿ في التهذيب: 
 اتفقوا على توثيقو وجاللتو، توفي سنة تسع وتسعين،احتج بو الجماعة.

وعنو سعد بن طارؽ، وذكر في التهذيب أف سعداً يروي  )مح( نافع بن خالد الخزاعي، عن أبيو،
 عنو.

 )ـ( نافع بن رافع، عن مالك، وعنو محمد بن شجاع.
 )ش( نافع بن عبد اهلل، عن أنيس، وعنو سفياف بن مروح.

)نص مح( نافع بن عمر بن عبد اهلل بن جيمل الجمحي المكي، عن ابن أبي مليكة وسعيد بن 
ائفة، وعنو القطاف وابن مهدي وأبو نعيم، ووكيع وخلق وثقو أحمد أبي ىند وعمرو بن دينار وط



 ويحيى وأبو حاتم والنسائي، توفي سنة تسع وستين ومائة، احتج بو الجماعة.
)ش( نافع بن مالك بن أبي عامر األصبحي أبو سهيل المدني، عن ابن عمر وأنس، وعنو مالك 

ه، ىلك في إمارة السفاح، احتج بو وحسن بن عبداهلل والدراوردي، وثقو أبو حاتم وغير 
 الجماعة، وكاف من رواة العدلية، ذكره في الشافي.

)ش( نافع بن أبي ىرمز، ىكذى ولعلو نافع مولى يوسف، قيل: ىو أبو ىرمز، عن عطاء، وقيل: 
 ىو آخر، ذكر لذلك في الميزاف، وعنو شيباف بن فروخ.

ي، عن يزيد بن عبد اهلل بن الهاد وجعفر )مح ط( نافع بن يزيد الكالعي، عن أبي يزيد المصر 
بن ربيعة، وعنو بقية وابن وىب وغيرىما، قاؿ أبو حاتم والنسائي: ال بأس بو. وثقو أحمد بن 

 صالح، توفي سنة ثماف وستين ومائة، احتج بو مسلم واألربعة إالَّ الترمذي.
وأبي سعيد وعائشة وأبي  علوي( نافع مولى ابن عمر أبو عبد اهلل العدوي المدني، عن مواله 5)

أمامة وطائفة، وعنو أيوب وعبد اهلل بن عمرو وابن جريج ومالك وأبي إسحاؽ وخلق، وثقو 
العجلي وابن خراش والنسائي، وأثنى عليو غير واحد، كاف من علماء التابعين وأعالمهم، توفي 

 سنة سبع عشرة ومائة، احتج بو الجماعة.

(3/94) 

 

باس، وعنو عبد اهلل، قيل: ىوابن جبير مولى علي عليو السالـ، فإف نافع بن جبير، عن ابن ع
صح أنَّو يروي، عن ابن عباس استقاـ الكالـ وإال فالصواب نافع بن جبير، عن ابن عباس، كما 

 مر.

(3/95) 

 

 من اسمو نباتة
 )ـ( نباتة، عن محمد بن عمر، وعنو معبد.

(3/96) 

 



 من اسمو نبيح
لعنزي الكوفي، عن جابر وابن عباس وابن عمر وأبي سعيد وابن مسعود، )ط( نبيح بن عبد اهلل ا

 وعنو األسود بن قيس وأبي خالد الداالني وجماعة، وثقو أبو زرعة، واحتج بو األربعة.

(3/97) 

 

 من اسمو نُػبَػْيو
)ـ( نبيو بن وىب بن عثماف بن أبي طلحة العبدري الحجبي، عن أبي ىريرة وأباف بن عثماف 

محمد بن الحنفية، وعنو ابن إسحاؽ ونافع وبكير بن األشج وأبو الزناد، وثقو وحسن بن 
 النسائي وابن سعد، توفي سنة ست وعشرين ومائة، احتج بو مسلم واألربعة.

(3/98) 

 

 من اسمو نجدة
)ـ( نجدة بن نُػَفيع الحنفي صاحب اليمامة، عن ابن عباس، وعنو عبد المؤمن ويزيد بن ىرير، 

 داود وزعم الذىبي أنَّو مجهوؿ.احتج بو أبو 

(3/99) 

 

 من اسمو نجيح
)ـ( نجيح بن إبراىيم، والصواب عن إبراىيم وىو نجيح بن عبد الرحمن السندي أبو معشر 

الهاشمي موالىم، عن النخعي واألعمش وابن المسيب ونافع وخلق، وعنو ابن مهدي وسعيد 
اف بصيراً بالمغازي، وكاف يرضاه، وقاؿ بن منصور وابنو محمد والزىراني وعدة، قاؿ أحمد: ك

 أبو حاتم: صالح لين الحديث محلو الصدؽ. احتج بو األربعة، توفي سبعين ومائة.
 )مح( نجيح بن قبا، عن عبد اهلل بن نافع الصانع، وعنو مؤمل بن إىاب العقلي.

(3/100) 

 



 من اسمو نجبي
ضرمي الكوفي، عن علي عليو )مح ش( نجبي، قيل بجيم، وقيل بمهملة أبو عبد اهلل الح

السالـ، وعنو ابنو عبد اهلل، قاؿ ابن حباف في الثقات: ال يعجبني اإلحتجاج يخبره إذا انفرد، 
وقاؿ الذىبي: ال يدرى من ىو. قاؿ موالنا:ىو معروؼ وساؽ نسبو إلى زياد بن حضرموت، 

 احتج بو األربعة إالَّ الترمذي.

(3/101) 

 

 من اسمو النزاؿ
ؿ بن َسْبرة العامري الكهالني الكوفي، يقاؿ لو صحبو، قالو في الكاشف: عن علي ( النزا2)

وأبي بكر وابن مسعود وعثماف، وعنو الشعبي والضحاؾ وعبد الملك بن ميسرة، وثقو العجلي، 
 احتج بو البخاري واألربعة إالَّ الترمذي.

(3/102) 

 

 من اسمو النزار
 ة، كما مر.)ط( النزار بن سمرة والصواب: ابن سبر 

(3/103) 

 

 من اسمو نصر
)ش( نصر بن أحمد بن محمد بن الخليل أبو القاسم الموصلي، عن أحمد بن علي بن المثنى 
وعنو أحمد بن عبد الباقي وأحمد بن محمد بن علي الخطيب وابن نصر بن طريف الموصلي، 

 توفي سنة تسعين وثالثمائة، قاؿ ابن حميد وعمر طويالً.
د بن عجالف البجلي أبو الحارث البسري الحافظ الوراؽ، عن مسعر وشعبة )ط( نصر بن حما

وطائفة، وعنو ابن رافع ومحمد بن إسحاؽ الصاغاني ومحمد بن الجهم وجماعة، قاؿ في 
 الكاشف: حافظ متهم، واحتج بو ابن ماجة.

 )ش( نصر بن خالد النحوي، عن ىداب، وعنو محمد بن غيالف.
 إلماـ زيد بن علي والرواة، عنو.نصر بن خزيمة أحد أتباع ا



نصر الخفاؼ، كاف من أصحاب اإلماـ الحسين بن علي الفخي وىو الذي رأى النبي صلى اهلل 
 عليو وآلو وسلم، وضع على َكْلِمِو عظماً فأصبح ولم يجد من األلم ال قلياًل وال كثيرًا.

 )جا( نصر بن داود، عن عبد اهلل، وعنو أحمد بن سعيد.
 طريف أبو سفياف، عن أبي بعده، وعنو مندؿ، احتج بو الترمذي وابن ماجة. )مح( نصر بن

نصر بن طريف أبو جزء القصاب، عن قتادة وحماد بن سليماف وابن جريج، وعنو مؤمل بن 
إسماعيل وعبد الغفار الحراني وأبو عمرو بن الضرير، قاؿ ابن المبارؾ:كاف قدرياً ػ يعني عدلياً ػ 

المحدثين ورموه بالوضع، لكن تاريخ موالدىم متأخرة عن وفاتو فيما  وتكلم عليو جماعة من
يظهر لي واهلل أعلم، ولعل سقوطو عندىم خروجو مع اإلماـ إبراىيم بن عبد اهلل فإنو خرج معو 

 وجبت يده في سبيل اهلل.
)ط( نصر بن عبد الرحمن بن بكار الناجي أبو سليماف الكوفي الوشاء، عن عبد الرحمن 

ي ووكيع وسهل بن عثماف وعنو الترمذي وابن ماجة وأبو عروبة، وثقو النسائي، توفي المحارب
 سنة ثماف وأربعين ومأتين.

 )ؿ( نصر بن عبد الملك، عن زيد بن يحيى الهروي، وعنو حسين بن محمد السكري.

(3/104) 

 

عث )ط ش ؿ( نصر بن علي بن صهباف األزدي البصري الجهظمي الكبير، عن جده ألمو األش
الحداني والنصر بن شيباف والنصر بن سهل، وعنو وكيع وأبو نعيم وعبدالصمد بن عبدالوارث 

 وثقو ابن معين، ووثقو في الكاشف، توفي قريباً من الخمسين والمائة، احتج بو األربعة.
)ط جا( نصر بن علي بن نصر بن علي بن صهباف األزدي الجهضمي الصغير أبو عمرو، عن 

زيد بن زريع وابن عيينة وخلق، وعنو الجماعة واألشتر بن سفياف وأبو سعيد أبيو ومعتمر وي
السماف طلبة المستعين للقضاء. فقاؿ: استخير. فصلى ركعتين فدعا وناـ فقبض في ربيع اآلخر 

سنة خمسين ومائة، وثقو النسائي وابن خراش، وقاؿ أبو حاتم: ىو عندي أوثق من الفالس 
 وأحفظ.

 بن عبد اهلل، ىو الجهضمي الكبير. )جا ش( نصر بن علي
 )ـ( نصر بن مزروؽ، عن يحيى بن حساف، وعنو الطحاوي.

علوي( نصر بن مزاحم المنقري، الحافظ الحجة أحد األعالـ العطار الكوفي، جامع  3)ىػ 
أخبار صفين ومحمد بن محمد بن زيد يروي مجموعي اإلماـ زيد بن علي، عن إبراىيم بن 

الد، وعن أبي خالد بغير واسطة، وعن قيس وإسرائيل وشريك، وأبي الزبرقاف، عن أبي خ



الجارود وغيرىم، وعنو سليماف المحاربي المجموعين والحسن بن يحيى وولده حسين بن نصر 
ونوح بن حبيب ومحمد بن جميل وغيرىم، قاؿ أبو الفرج،كاف ثبتاً في الحديث والنقل من 

لحديد: ثقة ثبت صحيح النقل غير منسوب إلى ىوى أكابر العلماء وأثباتهم، وقاؿ ابن أبي ا
وال أدغاؿ وىو من رجاؿ أصحاب الحديث. قلت: كاف أحد شيعة اإلماـ محمد بن إبراىيم 

وواله محمد بن محمد بن زيد السوؽ وقد ناؿ منو النواصب. وهلل السيد العالمة عبد الّلو بن 
 اؿ:علي الوزير فإنو لما وقف على ترجمة نصر في الميزاف ق
 في كفة الميزاف ميل واضح عن مثل ما في سورة الرحمن

 فاجـز بحفظ النصر وارفع رتبة للدين واكسب شوكة الميزاف
 توفي سنة إحدى عشرة ومائتين.

)ط( نصر بن منصور البراري، عن يحيى الحماني، وعنو إسحاؽ بن إبراىيم زعموا أنو واىي 
 الحديث.

(3/105) 

 

 ح، عن أبيو، وعنو حسين بن محمد بن أوس.)ط( نصر بن وكيع بن الجرا 
 )ط( نصر بن يزيد، عن علي الرقي، وعنو أحمد بن محمد.

(3/106) 

 

 من اسمو النضر بمعجمة
)جا( النضر بن أنس بن مالك األنصاري، عن أبيو وابن عباس، وعنو بكر المزني وقتادة وابن 

 أبي عروبة، وثقو النسائي واحتج بو الجماعة.
 حبيب، عن أبي الدرداء، وعنو عبد اهلل بن صالح. )ش( النضر بن

)ش( النضر بن حميد وقيل أبو حميد، عن أبي الجارود وثابت، وعنو جعفر بن سليماف 
 وإسحاؽ وقد نالوا منو بغير حجة.

)ط( النضر بن سلمة شاذاف المروزي، عن سعيد بن عفير وجعفر بن عوف ويحيى بن إبراىيم 
د بن عبد الكريم وعبد الجبار بن أحمد السمرقندي ويحيى بن وطبقتهم، وعنو أحمد بن محم

الحسين العقيلي، كاف أبو عروبة يثني عليو خيرًا، وقاؿ: كاف حافظ لحديث المدينة وتكلم عليو 
 غيره.



 )ط( النضر بن سويد، عن موسى بن بكير، وعنو حسين بن سعيد.
لنحوي شيخ أىل مرو، عن )ط ش( النضر بن شميل المازني أبو الحسن البصري الكوفي ا

حميد وىشاـ وبهز بن حكيم وشعبة، وعنو ابن معين وإسحاؽ الدارمي ويحيى بن يحي، وثقو 
 النسائي وأبو حاتم وابن معين والذىبي، توفي سنة ثالث ومأتين، احتج بو الجماعة.

)ش( النضر بن طاىر القيسي أبو الحجاج شيخ علي بن أحمد بن بسطاـ ضعفو الترمذي، 
 ج بو الطبراني في األوسط.واحت

)مح( النضر بن عربي أبو روح العامري الحراني رأى أبي الطفيل وروى عن عطاء ومجاىد، وعنو 
الثوي وأبو أسامة وغيرىما، وثقو ابن معين وابن نمير وأبو زرعة، وقاؿ أحمد وأبو حاتم: ال بأس 

 بو. توفي سنة ثماف وستين ومائة، احتج بو أبو داود والترمذي.

(3/107) 

 

 من اسمو النعماف
 )ش جا( النعماف بن أحمد القاضي، عن عبد اهلل بن محمد القطاف، وعنو أبو أحمد العسكري.

( النعماف بن ثابت الفارسي أبو حنيفة، فقيو العراؽ وعالمة الزيدية، عن عطاء وسلمة بن  3)
الحسن وأبو كهيل وزيد بن علي والصادؽ وحماد بن سلمة وكادح وخلق، وعنو محمد بن 

 يوسف وزفر ووكيع وعبد الرزاؽ وخلق، عده المنصور باهلل من الزيدية.
قلت: وكاف أحد أنصار اإلماـ زيد وأفتى بالخروج مع اإلمامين محمد وإبراىيم وبايع لهما، وكاف 

عابداً مجتهداً محباً ألىل البيت، بل ىو قتيل حبهم، سقاه أبو الدوانيق سم فمات رحمو اهلل 
سنة خمسين ومائة ولو مناقب جمة قد ضمنو بطوف الدفاتر، واحتج بو النسائي في رجب 

 وغيره.
)ـ( النعماف بن راشد الجرزي مولى بني أيمة، عن ميموف بن مهراف والزىري، وعنو جرير بن 

حاـز والحماداف، وثقو ابن حباف، وقاؿ أبو حاتم: يحوؿ من كتاب الضعفاء للبخاري. احتج بو 
 لبخاري تعليقاً.الجماعة، لكن ا

( النعماف بن سعد بن حبتة األنصاري الكوفي، عن علي عليو السالـ وغيره، وعنو ابن أختو 4)
عبد الرحمن بن إسحاؽ، وثقو ابن حباف، ولي الكوفة ودمشق، وقتل بالشاـ سنة أربع وستين، 

 واحتج بو الترمذي.
، وعنو أبو داب، والصواب: )ط( النعماف بن سليماف أو ابن سليم، عن عبد الرحمن بن سعيد

 صفواف بن سليم.



)ش( النعماف بن عبد اهلل بن غيالف، عن أبي ظالؿ، وعنو نصر بن عبد اهلل بن علي الجهضمي، 
 زعم الذىبي أنَّو مجهوؿ.

)ؿ( النعماف بن عبد السالـ بن حبيب التيمي تيم ثعلبة أبو المنذر األصبهاني النيسابوري، عن 
ج وأبي حنيفة، وعنو الهيثم بن مهدي وأبو عمرة الحوضي وسليماف مالك بن مغوؿ وابن جري

الشاذكوني، قاؿ في الكاشف: وثقو الثوري وسعيد. وقاؿ أبو حاتم: محلو الصدؽ. توفي سنة 
 ثالث وثمانين ومائة، احتج بو النسائي.

وثقو  )ش( النعماف بن مرة األنصاري، عن عمر وأنس وأبي قتادة، وعنو الباقر ويحيى بن سعيد،
 النسائي وذكره في جامع األصوؿ واحتج بو أبو داود والنسائي.

(3/108) 

 

)مح( النعماف بن ابن طاوس، عن أبيو، ىو النعماف بن أبي شيبة الصنعاني الجندي، عن طاوس، 
وعنو إبراىيم بن عمر وىشاـ بن يوسف وعبد الرزاؽ، وثقو ابن معين، وقاؿ مأموف: كيِّس كيِّس. 

 داود.احتج بو أبو 

(3/109) 

 

 من اسمو نَِعْيم
)ـ ش ؽ( نعيم، عن عمر بن حماد والوصافي، وعنو جعفر بن سلمة ومحمد بن سعي، ىو نعيم 
بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي أبو عبد اهلل المروزي صاحب التصانيف، عن إبراىيم 

أحمد ويحيى والعجلي،  بن طهماف وابن المبارؾ وخلق، وعنو الذىلي وابن معين وطائفة، وثقو
قاؿ ابن عدي: لو أحاديث منكرة. ذكر ىاثم، قاؿ: وأرجو أف يكوف باقي أحاديثو مستقيمة. 

 توفي في السجن سنة ثماف وعشرين ومائة، احتج بو األربعة إالَّ النسائي والبخاري تعليقاً.
وثقو ابن معين )مح( نعيم بن حكيم المدائني، عن أبي مريم يزيد وعنو أبو عوانة والقطاف، 

 وغيره.
)ط( نعيم بن سالمة، عن رجل من بني سليم، قاؿ لو صحبو، وعنو أبو عبيد مولى سليماف بن 

 عبد الملك.
 )ش( نعيم بن الهيضم، عن ابن عوانة، وعنو أحمد اآلبار.



(3/110) 

 

 من اسمو نُػَعيم بضم أولو وفتح المهملة
بن الخطاب أبو عبد اهلل، عن جابر وأبي ىريرة  )ط ش( نعيم بن عبد اهلل بن الُمْجِمر مولى عمر

وغيرىما، وعنو ابن عجالف ومالك وابنو محمد، وثقو أبو حاتم وابن معين وابن سعد والنسائي، 
 احتج بو الجماعة.

 )ـ قب( نعيم، عن سفياف، وعنو فهد وعبد اهلل بن خالد، والصواب: أبو نعيم الفضل بن دكين.

(3/111) 

 

 من اسمو نفيع
ـ ش( نفيع بن الحارث أبو داود األعمى الكوفي القاضي الهمداني، عن أنس وعمراف  )مح

وزيد بن أرقم وغيرىم، وعنو األعمش وشريك وسفياف وىماـ وغيرىم. روى في فضل الوصي 
 فنالوا منو عداده في ثقات محدثي الشيعة، احتج بو الترمذي وابن ماجة.

(3/112) 

 

 من اسمو نمراف
 صبي، عن بالؿ، وعنو أبو مليكة الذماري وأبو عبد اهلل اليحصبي.)ش( نمراف اليح

(3/113) 

 

 من اسمو نمير
)ش( نمير بن غريب الهمداني الكوفي، عن عامر بن مسعود، وعنو أبو إسحاؽ، وثقو ابن 

 حباف، واحتج بو الترمذي.
يزاف: نمراف )ش( نمير بن عتبة، عن أبي ذر، وعنو ىذيل بن عبد اهلل والذي في الخالصة والم

 بن عتبة الذماري.
قلت: وثقو ابن حباف، وأخرج لو أبو داود، ولعل ذلك الصواب، وما في اإلمالي من غلط 



 النساخ.
)ش( نمير، عن محمد بن إسحاؽ، وعنو ابنو لعلو ابن أوس األشعري، احتج بو الترمذي وغيره، 

 توفي سنة اثنتين وعشرين ومائة.

(3/114) 

 

 من اسمو نهار
هار بن عثماف بن معاذ البصري، عن مسعدة بن اليسع وأيوب بن يزيد الرملي، وعنو عبد )ش( ن

 العزيز الهاللي وموسى بن زكريا ذكره في اإلكماؿ وابن ماجة.
)مح( نهار العبدي، عن أبي سعيد، وعنو أبو طوالة، قاؿ ابن خراش مدني صدوؽ. وقاؿ في 

 الكاشف: ثقة، احتج بو ابن ماجة.

(3/115) 

 

 ن اسمو نهشلم
)جا ش( نهشل بن سعيد الخراساني أبو بكر، عن الضحاؾ والربيع بن أنس، وعنو عبد الرحمن 

 المحاربي وعاصم وسعدونة وغيرىم، ضعف.

(3/116) 

 

 من اسمو نوح
)محيط مح( نوح بن دراج الكوفي أبو محمد النخعي موالىم الفقيو القاضي، عن أبي حنيفة 

عين وسعد، ومنهاؿ، وعنو عباد وعاصم وعمرو بن المبارؾ وابن شبرمة واألعمش وابن أ
وجماعة، قاؿ السيد الحافظ أحمد بن يوسف الحديثي: نوح فيو كالـ، وقد وثق، مات سنة 

 اثنتين وثمانين ومائة.
)ط جا( نوح بن ذكواف البصري، عن أخيو أيوب، عن الحسن، وعن الحسن أيضاً وىشاـ، وعنو 

 عبد العزيز وغيرىما، وثقو ابن حباف وتكلم فيو غيره.يوسف بن أبي كثير وزيد بن 
)ش( نوح بن عمر بن نوح بن جري السكسكي الشامي، عن بقية وسعيد بن سلمة، وعنو محمد 

 بن جعفر المنهري وغيره، تكلم عليو.



 )ط( نوح بن مروة، عن جعفر بن محمد المحمدي.
ومحمد بن واسع وسليماف بن جا ش( نوح بن قيس الحذامي أبو روح البصري، عن أيوب  2)

عبد اهلل أبو فاطمة وأبو الوليد بن صالح العبدي، وعنو أبو األشعث ونصر بن علي ويزيد بن 
ىاروف ومسلم بن إبراىيم وطائفة، قاؿ أبو داود: كاف يتشيع، وقاؿ النسائي: ليس بو بأس. 

توفي سة ثالث  ووثقو أحمد وابن معين وأبو داود مرة، وعداده في ثقات الشيعة وخلصهم.
 وثمانين مائة، احتج بو مسلم واألربعة.

 )ش( نوح بن يعقوب بن عبد اهلل األشعري، عن أبيو، وعنو علي بن منير.

(3/117) 

 

 من اسمو نوؼ
)ط( نوؼ بن فضالة البكالي أبو يزيد القاضي، عن علي عليو السالـ، وثوباف، وعنو أبو عمراف 

قاؿ بعضهم: ىو من الشيعة مع كونو دمشقي، توفي بعد الجوني وأبو إسحاؽ وسعيد بن جبير، 
 السبعين ومائة، قالو في التقريب، واحتج بو الشيخاف.

(3/118) 

 

 من اسمو نوفل
)ط( نوفل بن مساحق بن عبد اهلل بن مخرمة القرشي العامرين عن عمر وسعيد بن زيد، وعنو 

 أبو داود.ابنو عبد الملك وصالح بن كيساف، وثقو النسائي، واحتج بو 

(3/119) 

 

 حرؼ الهاء
 من اسمو ىاروف

)مح( ىاروف بن إسحاؽ، عن عبد العزيز بن إسحاؽ، وعنو محمد لعلو الهمداني الكوفي 
 الحافظ واهلل أعلم، وثقو النسائي واحتج بو األربعة إالَّ أبا داود.

بد السالـ )قب( ىاروف بن حاتم الكوفي أبو بشر المالئي المقري، عن أبي بكر بن عياش وع
بن حرب ويحيى بن عيسى وعبد الرحمن بن داود بن علي، وعنو محمد بن محمد بن عقبة 



الباغندي ورحمة بن قيس الصوفي روى حديث النظر إلى وجو علي عبادة، قاؿ الذىبي: باطل. 
قاؿ: وسمع منو أبو زرعة وأبو حاتم وامتنعا من الرواية عنو. قاؿ بعض أئمتنا: بل صحيح يعني 

 يث ػ وترؾ الرواية عنو لما كاف من الشيعة األبرار، توفي سنة تسع وأربعين ومأتين.الحد
 )ش( ىاروف بن حميد، عن أبي الزناد، وعنو حبيب بن المغيرة.

)ط ش( ىاروف بن رياب التميمي اأُلَسيِّدي البصري أبو بكر، عن أنس وابن المسيب وحماد بن 
 بو داود والنسائي، ووثقو ابن معين، واحتج بو.سلمة والثوري ووكيع، وعنو أيوب وشعبة وأ

)مح( ىاروف بن زياد وىو القشيري، عن األحمسي وإبراىيم النخعي واألعمش، وعنو خالد بن 
 حياف، تكلم عليو النواصب بغير حجة.

)مح ط ش( ىاروف بن سعد العجلي الكوفي أبو محمد األعور، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد 
زيد بن علي وإبراىيم التيمي، وعنو الحسن بن صالح وسفياف والحسن بن الخدري وأبي حاتم و 

زيد بن الحسن بن علي والمسعودي، قاؿ أبو حاتم: ال بأس بو. وقاؿ في الكاشف: صدوؽ. 
 وقاؿ الذىبي: صدوؽ، لكنو رافضي بغيض.

عليو قلت: بل ىو الناصبي البغيض، وىاروف من عيوف الزيدية وممن بايع لإلماـ زيد بن علي 
السالـ وواله النفس الرضية واسط، وقاؿ ابن معين وأبو حاتم: ليس بو بأس. توفي الستين 

 والمائة، احتج بو مسلم.
)ط( ىاروف بن سعيد بن الهيثم التميمي السعدي موالىم أبو جعفر اإليلي بالفتح، عن ابن 

والنسائي ووثقو وابن وىب وأنس بن عياض وطائفة، وعنو أبو عبد اهلل الزيات ومسلم وأبو داود 
 ماجة، مات سنة ثالث وخمسين ومأتين.

(3/120) 

 

 )جا( ىاروف بن سليماف بن عبد الرحمن بن مهدي، وعنو محمد أبو داود.
 )ش( ىاروف بن أبي عبد اهلل بن مصعب، وعنو مصعب بن عبد اهلل.

الثوري وعباد  )مح ش ؽ( ىاروف بن عنترة بن عبد الرحمن الشيباني، عن ابن جبير وأبيو وعنو
بن العواـ وابنو عبد الملك، وثقو أحمد وابن معين، وقاؿ الدارقطني: يحتج بو. توفي سنة اثنين 

 وأربعين ومائة، احتج بو أبو داود والنسائي.
 )ط( ىاروف ابن المبارؾ، عن علي بن مهراف، وعنو أبو أحمد األنماطي.

 حسين وجماعة.)ط( ىاروف بن مسلم عن سعد بن صدقة، وعنو علي بن ال
)ش( ىاروف بن كثير، عن زيد بن أسلم، وعنو سالـ بن سليم أو سليماف ويوسف بن عطية 



حديث أبي في فضل سور القرآف صححو اإلماـ أحمد بن ىاشم وأجاب عما تكلم فيو النواوي 
 وأتباعو وبسط الكالـ عليو.

 وفي ذلك كفاية، وىذه قلت: وذكره في الميزاف وزعم أنَّو مجهوؿ، قلت: عرفو المرشد باهلل
 الترجمة أىملها موالنا.

)ش( ىاروف بن معروؼ المروزي أبو علي الضرير نزيل بغداد، عن حاتم بن إسماعيل وابن 
المبارؾ وابن وىب وىشيم وعنو مسلم وأبو داود والبغوي ومحمد بن عبد الرحمن وعبد اهلل بن 

 إحدى وثالثين ومأتين. أحمد، وثقو ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم، توفي سنة
)ط( ىاروف بن المغيرة بن حكيم البجلي أبو حمزة الرازي، عن عبيد اهلل بن عمر وحجاج وعمر 

بن أبي قيس والجراح، وعنو ابن معين ومحمد بن جرير وإبراىيم بن موسى، قاؿ أبو داود: ال 
الثقات، وقاؿ: بأس بو. ىو من الشيعة، وقاؿ في الكاشف: ثقة يتشيع. وذكره ابن حباف في 

ربما أخطأ. وقاؿ في تهذيب الكماؿ: وثقو النسائي وغيره. توفي في عشر الثمانين، والمائة، 
 احتج بو أبو داود والترمذي.

 )ش( ىاروف بن ملوؿ، عن أبي عبد الرحمن المقري، وعنو الطبراني.

(3/121) 

 

الفروي، عن عبد اهلل )جا( ىاروف بن موسى بن أبي علقمة بن موسى المدني مولى آؿ عثماف 
بن إسحاؽ الجعفري وأنس بن عياض وداود بن عبد اهلل بن أبي المكاـر الجعفري، وعنو 

العقيقي والترمذي والنسائي، وقاؿ: ال بأس بو. وقاؿ أبو حاتم: شيخ. ووثقو ابن حباف، توفي 
 سنة اثنتين وخمسين ومأتين.

ىاني، وعنو سماؾ بن حرب، وقاؿ في  )ـ( ىاروف ولد أـ ىاني ويقاؿ: إنَّو حفيدىا، عن أـ
 أطراؼ المزي: ىو ىاروف المخزومي ابن بنت أـ ىاني، احتج بو النسائي.

(3/122) 

 

 من اسمو ىاشم
( ىاشم بن البريد الكوفي أبو علي، عن زيد بن علي وسلم بن قتيبة وأبي إسحاؽ 3)نص 

من ثقات الشيعة، ووثقو ابن  وىشاـ، وعنو ولده علي ووكيع وعكرمة بن إبراىيم، كاف ىو وولده
معين وغيره، وقاؿ أحمد: ال بأس بو. توفي في عشر الستين والمائة، وكاف من أتباع زيد بن 



 علي وأشياعو وممن خرج معو للجهاد.
 )ش( ىاشم بن سعيد، عن سعد بن رزين، وعنو ولده القاسم.

بن األشدؽ وابن وىب )ف ش( ىاشم بن القاسم القرشي موالىم أبو يحيى الحراني، عن يعلى 
وغياث بن بشير وجماعة، وعنو ابن ماجة وأبو عروة وأحمد بن عيسى، قاؿ ابن حباف في 

 الثقات وقاؿ ابن أبي حاتم: محلو الصدؽ. توفي سنة ستين ومأتين.
)ط ش( ىاشم بن القاسم الليثي أبو النضر الخراساني قيصر الحافظ، عن شعبة والليث وابن 

أحمد والحارث بن محمد بن أسامة وابن المديني وخلق، وثقو العجلي، أبي ذيب وخلق، وعنو 
وقاؿ صاحب سنة كاف أىل بغداد يفتخروف بو وىو محدثهم. وقاؿ أبو الفرج األصبهاني 

وىاشم ممن خرج مع إبراىيم بن عبد اهلل بن الحسن وىو من ثقات المحدثين، توفي سنة سبع 
 ومأتين، احتج بو الجماعة.

محمد بن العلى أبو الدرداء المؤذف، عن عمرو بن بكر، وعنو يعقوب بن أبي )ط( ىاشم بن 
 إسحاؽ وجعفر المقدسي.

 )ش( ىاشم بن الوليد، عن حماد بن سليماف، وعنو قاسم بن الحكم.

(3/123) 

 

 من اسمو ىاني
)ط( ىاني بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن أبي عبلة، وعنو عبد اهلل وأحمد بن محمد بن 

 ى.عيس
)ش( ىاني بن المتوكل اإلسكندراني المالكي، عن مالك وحيوة بن شريح ومعاوية بن صالح، 
وعنو بقي بن مخلد وعبد الرحمن بن عبد اهلل بن الحكم وحاـز بن يحيى الحلواني وجماعة، 

 تكلم عليو وزعم ابن حباف أنَّو ال يجوز اإلحتجاج بو. توفي سنة اثنتين وأربعين ومأتين.
ني بن ىاني الهمداني، عن علي عليو السالـ، وعنو أبو إسحاؽ، قاؿ النسائي: ليس )جا ط( ىا

 بو بأس. ووثقو ابن حباف، احتج بو األربعة إالَّ النسائي.
)ـ( ىاني بن أـ ىاني، عن أـ ىاني وعنو سماؾ بن حرب وكذى في تهذيب الكماؿ أف سماؾ 

 يروي عنو.
، عن مواله عثماف، وعنو عبد اهلل بن يحيى )جا ش( ىاني مولى عثماف أبو سعيد البربري

 الصنعاني، قاؿ النسائي: ليس بو بأس. وقاؿ في الكاشف: وثق. احتج بو األربعة إالَّ النسائي.



)ش( ىاني بن عثماف الجهني أبو عثماف الكوفي، عن أمو حميضة، وعنو محمد بن بشر العبدي 
 اود والترمذي وأىملو موالنا.وعبد اهلل بن داود، وثقو ابن حباف، واحتج بو أبو د

(3/124) 

 

 من اسمو ىبة اهلل
 )ؿ( ىبة اهلل بن عامر الفارقي، عن محمد بن عبداهلل الحراني وابن ىاروف، وعنو أبو سعيد.

(3/125) 

 

 من اسمو ىبيرة
ىبيرة بن بريم، مولى الحسين بن علي السبط، استشهد مع طالبي دـ الحسين سنة سبع 

 ثير: كاف من ثقات المحدثين.وستين، قاؿ ابن األ
)ط ش( ىبيرة بن يزيد أبو الحارث الشيباني الكوفي، عن علي عليو السالـ، وعنو أبو إسحاؽ 
وأبو فاختة، قاؿ أحمد: ال بأس بحديثو، ووثقو ابن حباف، وعداده في الشيعة، توفي سنة ست 

 وستين ، احتج بو األربعة.
، عن علي عليو السالـ، وعنو محمد بن الفضل ىجيم بن القاضي الروياني، عن أبي الدنيا

 المعتمد.

(3/126) 

 

 من اسمو ىدبة
ش ؽ( ىدبة بن خالد القيسي أبو خالد البصري، ويقاؿ: ىداب، عن محمد بن سلمة  3)

وحماد بن يزيد وجرير بن حاـز وىماـ بن يحيى، وعنو الشيخاف وأبو داود وأبو يعلى ومحمد 
حباف، وقاؿ ابن عدي: وثقو الناس، صدوؽ ال بأس بو. وقاؿ  بن غياث، وثقو ابن معين وابن

الذىبي: ثقة صاحب حديث ومعرفة، وقاؿ أبو حاتم: صدوؽ. توفي سنة خمس وثالثين 
 ومأتين، احتج بو أبو داود والشيخاف.

 )ط( ىدبة بن خلف، عن ىماـ، وعنو حسن بن سفياف، والصواب: ىدبة بن خالد المار.



 عن تميم بن عبد اهلل، وعنو يحيى بن سعيد. )ش( ىدبة بن عبد اهلل،
 ىدبة بن المنهاؿ، عن يزيد بن أبي زياد، وعنو أبو ىماـ.

(3/127) 

 

 من اسمو ىذيل
)علوي( ىذيل أبو بهلوؿ، عن بهالؿ المدايني، عن الحكم بن أبي محذورة، وعنو عثماف بن 

القدماء بن مهدي ضعفو سعيد األحوؿ، قاؿ الذىبي: وروى عنو لوين ومنصور بن مزاحم ومن 
النسائي وغيره، قاؿ ابن عمار: صالح. وقاؿ أحمد ال أرى بو بأساً. ووثقو معاوية بن صالح 

 األشعري.
 )ش( ىذيل أو ىدير بن عبد اهلل بن نمراف بن عتبة، وعنو يحيى بن سعيد، أىملو موالنا.

(3/128) 

 

 من اسمو ىزيمة
 ، وعنو زوجتو جردا بنت بكير.)ش( ىزيمة بن سليماف، عن علي عليو السالـ

(3/129) 

 

 من اسمو ىرمي
)ـ( ىرمي بن عبد اهلل الخظمي الواقفي، ويقاؿ: عبد اهلل بن ىرمي مختلف في صحبتو، عن 

 خزيمة بن ثابت، وعنو عبد اهلل بن علي وحصين بن محصن، وثقو ابن سعد، واحتج بو النسائي.

(3/130) 

 

 من اسمو الهزار
 سي، عن عدي بن فرس، وعنو الشعبي.)مح( الهزار الروا

(3/131) 



 

 من اسمو ىزيل
 )ش( ىزيل بن إبراىيم الحماني، عن عمر بن عبد اهلل، وعنو أبو يعلى.

 )مح( ىزيل بن إسحاؽ، عن شريك، وعنو محمد بن الحسن الحضرمي.
)مح ش( ىزيل بن شرحبيل األزدي الكوفي، عن علي عليو السالـ وابن مسعود وطلحة، وعنو 

بو إسحاؽ وطلحة بن مصرؼ وعبد الرحمن بن برقاف، وثقو في الكاشف والتهذيب والتقريب، أ
 احتج بو البخاري واألربعة.

(3/132) 

 

 من اسمو ىشاـ
)ـ( ىشاـ بن إسحاؽ، عن عبد اهلل المدني، وعنو الثوري وأبو عاصم النبيل وحاتم بن 

 إسماعيل، قاؿ في الكاشف: صدوؽ، احتج بو األربعة.
 بن أحمر، عن موسى بن جعفر، وعنو علي بن بحرة، قاؿ في اإلكماؿ: من رجاؿ الشيعة. ىشاـ

ؿ( ىشاـ بن حساف األزدي موالىم أبو عبد اهلل الفردوسي بن الحارث البصري، عن  5)
الحسن وعطاء وعاصم األحوؿ وابن سيرين، وعنو السفياناف والحماداف وعبد الرزاؽ ووكيع 

ثقة ثبت. وقاؿ ابن عدي: صدوؽ. ووثقو القطاف في ابن سيرين،  وثقو يحيى، وقاؿ الذىبي:
وأثنى عليو غير واحد، وكاف ممن أجاب إبراىيم بن عبداهلل عليو السالـ، توفي في أوؿ سنة 

 ثماف وأربعين ومائة.
)ش( ىشاـ بن خالد األزرؽ أبو مرواف الدمشقي، عن الوليد بن مسلم، وعقبة بن حماد، وعنو 

ماجة وجعفر بن أحمد بن عاصم، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ. وقاؿ في الكاشف: أبو داود وابن 
 ثقة مفتي. توفي سنة تسع وأربعين ومأتين.

)ط( ىشاـ بن زياد األموي موالىم أبو المقداد بن أبي ىشاـ البصري، عن أبي صالح السماف 
عة تكلم والحسن ومحمد بن كعب، وعنو آدـ بن أبي إياس ومسلم بن إبراىيم ومحمد بن سما

 فيو غير واحد، واحتج بو الترمذي وابن ماجة.
)ط( ىشاـ بن عبد اهلل الرازي، عن محمد بن الفضل ومالك وابن أبي ذيب، وعنو أحمد وأبو 
حاتم وإسماعيل الرافعي وجماعة، وقاؿ أبو حاتم: صدوؽ. روى لو )ـ( في األمالي وساؽ لو 

 رج لو مسلم واألربعة.في الميزاف حديثين وقاؿ باطالف. قاؿ موالنا: خ
)ط( ىشاـ بن سالم، عن جعفر بن محمد ومحمد بن مرواف، وعنو محمد بن أبي عمير وحسن 



 بن محبوب.
( ىشاـ بن سعد القرشي موالىم يتيم زيد بن أسلم وأكثر عنو، وعن نافع والمقبري، وعنو 3)

لصدؽ. وقاؿ أبو ابن وىب والقعنبي وابن مهدي والليث وجماعة، قاؿ أبو زرعة: شيخ محلو ا
 داود: ىو أثبت الناس في زيد بن أسلم، احتج بو مسلم واألربعة.
 )ـ( ىشاـ بن سعد أبو سعيد، عن أبي نعيم بن ىزاؿ، وعنو وكيع.

(3/133) 

 

( ىشاـ بن أبي عبد اهلل سنبر أبو بكر الدستوائي البصري، عن قتادة وحماد بن أبي سليماف 5)
بن أبي عدي وأبو داود الطيالسي وابن عليو ووكيع وجماعة،  ومطر الوراؽ وطائفة، وعنو محمد

قاؿ الطيالسي أمير المؤمنين في الحديث. وقاؿ العجلي: ثقة ثبت، وقاؿ ابن سعد: حجة إالَّ 
أنَّو يرى القدر. قلت: ولذا عده في الشافي من العدلية. وقاؿ أحمد: ما يكوف أحد أثبت منو. 

 ج بو الجماعة.توفي سنة ثالث وخمسين ومائة، احت
( ىشاـ بن عروة بن الزبير بن العواـ، عن أبيو وعمو عبداهلل وزوجتو فاطمة بنت المنذر 4)

وطائفة، وعنو مالك والقطاف وأبو حنيفة وحفص بن غياث وشريك وخالئق، وثقو أبو حاتم وابن 
 سعد.

تغييرًا قلياًل ولم  قاؿ ـ باهلل: قيل: اختلط بآخر عمره، قاؿ أبو الحسن بن القطاف: اختلط وتغير
يبق حفظو كما ىو في حاؿ الشباب فنسي بعض محفوظو أو وىم ولد سنة واحد وستين، 

 وتوفي سنة ست أو خمس وأربعين ومائة، احتج بو الجماعة.
 ىشاـ بن علي، عن عبد العزيز بن الخطاب، وعنو عبد العزيز.

 اؿ الجلبي.ىشاـ بن علي، عن أبي رجاء، وعنو محمد بن معين أظنهما من رج
)ط ش( ىشاـ بن عمار السلمي أبو الوليد الدمشقي المقري الخطيب، عن مالك والجراح بن 
مليح وحاتم بن إسماعيل وخلق، وعنو البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة والباغندي وابن 

ن، معين، ووثقو. وقاؿ الدار قطني: صدوؽ. ووثقو العجلي، وقاؿ أبو حاتم تغير لما كبر وتلق
 وكاف قديماً أصح. توفي سنة خمس وأربعين ومأتين.

)ش( ىشاـ بن الغار بن ربيعة الجرشي أبو عبد اهلل الدمشقي نزيل بغداد، عن مكحوؿ ونافع 
وعطاء، وعنو شبابة وإسماعيل بن عياش وولده عبد الوىاب، وثقو ابن معين ودحيم، وقاؿ 

 تج بو األربعة.أحمد: صالح الحديث. توفي سنة ست وخمسين مائة، اح
 )ـ( ىشاـ بن القاسم، عن ابن المبارؾ، والصواب: ىاشم.



(3/134) 

 

)ط ش قب محيط( ىشاـ بن محمد بن بن السايب الكلبي أبو المنذر األخباري النسابة 
العالمة، عن أبيو وأبي مخنف وأباف مولى الباقر، وعنو ىاروف بن سعد وحسين بن سعد وحسين 

طارؽ وجماعة، قاؿ ابن عساكر: رافضي ليس بثقة وناؿ منو غيره.  بن عبد الرحمن وأحمد بن
 قيل: إف مصنفاتو أزيد من مائة وخمسين مصنفاً، توفي سنة أربع ومأتين.

)ش( ىشاـ بن ناجية أبو ثور القرشي األموي، عن مبشر بن إسماعيل، وعنو أحمد بن موسى 
 التستري.

ىشاـ، عن حسين بن زيد بن علي وزيد  )ط ش( ىشاـ بن ىشاـ الظاىر أنَّو ىشاـ بن أبي
 العمي، وعنو المسيب.

)ط ش( ىشاـ بن يحيى بن يحيى بن قيس الدمشقي، عن أبيو وعروة بن رويم، وعنو ولده 
 إبراىيم والوليد بن مسلم، قاؿ أبو حاتم: صالح الحديث. توفي في عشر السبعين والمائة.

ضي صنعاء، عن أبي جريج ومعمر وعبد )ط ش( ىشاـ بن يوسف األنباري أبو عبد الرحمن قا
اهلل بن سليماف النوفلي، وعنو ابن معين وابن إسحاؽ وابن المديني، قاؿ أبو حاتم: ثقة متقن. 

وقاؿ يحيى: ىو أثبت من عبد الرزاؽ في ابن جريج وأعلم منو بحديث سفياف. توفي سنة سبع 
 وستين ومائة، احتج بو البخاري واألربعة.

ف بن وائل التميمي النهشلي أبو القاسم اللؤلؤي الكوفي، عن عبد العزيز )قب( ىشاـ بن يوس
بن أبي حاـز وابن عيينة، وعنو محمد بن علي بن ىشاـ والترمذي، وثقو النسائي، توفي سنة 

 اثنتين وخمسين ومأتين.
 ىشاـ بن يوسف، عن عبد اهلل بن بحير، وعنو إسحاؽ بن إسرائيل.

 سن، وعنو طالوت، ىو ابن زياد.)ط( ىشاـ بن المقداـ، عن الح
 )ش( ىشاـ، عن الحسن، وعنو أبو بكر.

 )ـ( ىشاـ، عن عبد اهلل، والصواب: ىشاـ بن عبد اهلل.
 )ـ( ىشاـ، عن يزيد بن زياد، والصواب: ىشيم.
 )ـ( ىشاـ، عن عامر وعنو سعيد بن أبي عروبة.

(3/135) 

 



 من اسمو ىشيم
لواسطي نزيل بغداد الحافظ، عن الزىري وعمرو بن ( ىشيم بن بشير السلمي أبو معاوية ا5)

دينار ومغيرة بن مقسم وأبي الزبير وأيوب السختياني واألعمش وخلق كثير، وعنو شعبة والثوري 
وأحمد وأبو بكر بن أبي شيبة وخلق، قاؿ أبو حاتم: ال يسأؿ عنو في صدقو وأمانتو وصالحو. 

اظ الثقات إالَّ أنَّو كثير التدليس. وقاؿ محمد بن وقاؿ في التذكرة: ال نزاع أنَّو كاف من الحف
 زيد: ما رأيت من المحدثين أمثل كم ىشيم. وقاؿ ابن سعد: ثقة حجة إذا قاؿ أخبرنا.

قلت: الرجل رجل ثقة خرج مع النفس الرضية واستشهد في المعركة ولده معاوية بن ىشيم 
 مانين ومائة، احتج بو الجماعة.وأخيو الحجاج بن بشير، توفي ىشيم في شعباف سنة ثالث وث

 فائدة: أينما ورد ىشيم مطلقاً فهو المترجم لو.

(3/136) 

 

 من اسمو ىقل
)جا( ىقل بن زياد السكسكي موالىم أبو عبد اهلل الدمشقي، كاتب األوزاعي، روى عنو وعن 
، ىشاـ بن حساف وعبيد بن رباح وجماعة، وعنو علي بن حجر ويحيى بن بكير وىشاـ بن عمار

وثقو ابن معين وأبو زرعة الرازي والنسائي والعجلي، توفي سنة تسع وسبعين ومائة، احتج بو 
 مسلم واألربعة.

(3/137) 

 

 من اسمو ىماـ
( ىماـ بن يحيى األزدي العوذي الصنعاني، ُثمَّ البصري أبو عبد اهلل، عن الحسن وعطاء 4)

دعاف وخلق، وعنو ابن مهدي والثوري ونافع ويحيى بن كثير وقتادة بن أحمرة الضبعي وابن ج
وابن المبارؾ ووكيع وطائفة، قاؿ أحمد: ثبت في كل مشائخو، وقاؿ في التذكرة: وثقو غير 

 واحد. وقاؿ أبو زرعة: ال بأس بو. توفي في رمضاف سنة أربع وستين ومائة، احتج بو الجماعة.
عي الكوفي، وثقو ابن معين )جا( ىماـ، عن حذيفة، وعنو إبراىيم، ىو ىماـ بن الحارث النخ

 واحتج بو الجماعة، توفي سنة خمس وستين.
 )ش( ىماـ، عن ىدبة والصواب: أبو ىماـ، كما في كثير من المواضع.



(3/138) 

 

 من اسمو ىناد
)مح ؽ( ىناد بن السري الدارمي أبو السري الكوفي، عن ابن المبارؾ ووكيع وشريك وابن 

رادي وأحمد بن عيسى، وثقو النسائي، توفي سنة ثالث وأربعين عيينة، وعنو مسلم واألربعة والم
 ومأتين.

 )مح( ىناد مولى الباقر، عن الحسن السبط، وعنو مواله.

(3/139) 

 

 من اسمو ىنيدة
)س( ىنيدة بن خالد الخزاعي، عن علي عليو السالـ وعائشة وأـ سلمة وامرأتو، وعنو عدي بن 

 باف، واحتج بو أبو داود والنسائي.ثابت وأبو إسحاؽ الحربي، وثقو ابن ح

(3/140) 

 

 من اسمو ىود
)جا( ىود بن عطاء اليمامي، عن أنس وشداد بن أوس، وعنو معاوية بن سالـ تكلم فيو ابن 

 حباف.
 ىود بن عبد اهلل بن سعيد العصري، عن جده زيد بن جابر، وعنو طالب بن حجير.

(3/141) 

 

 من اسمو ىوذة
عبد اهلل بن عبد الرحمن بن أبي بكر الثقفي أبو األشهب األصم )ش( ىوذة بن خليفة بن 

البصري، عن سليماف التيمي وأبي عوف وعوؼ األعرابي، وعنو إبراىيم الحربي والحارث 
التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة، قاؿ في الكاشف وأبو حاتم: صدوؽ. وقاؿ النسائي: ليس بو 

 سنة ست عشرة ومأتين، احتج بو ابن ماجة. بأس. وقاؿ أحمد: ما كاف أصلح حديثو. توفي



(3/142) 

 

 من اسمو ىالؿ
)مح ـ( ىالؿ بن أسامة القرشي العامري موالىم المدني، عن أنس وعطاء بن يسار وأبي سلمة، 

وعنو مالك وفليح وسعيد بن أبي ىالؿ، قاؿ النسائي: ليس بو بأس. ووثقو الذىبي. توفي في 
 أمارة ىشاـ، احتج بو الجماعة.

)ط جا( ىالؿ بن خباب العبدي أبو العلى البصري، عن يحيى بن جعدة ومجاىد وابن جبير 
وغيرىم، وعنو ىشيم وعباد بن العواـ ومسعر وثابت بن زيد، وثقو أحمد وابن معين ومحمد بن 
عبد اهلل بن عمار وجماعة، توفي سنة أربع وأربعين ومائة، احتج بو الجماعة، وكاف ممن أجاب 

 ـ زيد عليو السالـ.دعوة اإلما
 )ظ( ىالؿ بن أبي صبا، عن الربيع بن ىيثم وعنو جعفر بن ميسرة.

)ف( ىالؿ بن العال بن ىالؿ الباىلي أبو عمر الرقي، عن أبيو محمد بن عبد اهلل ويعلى بن 
راشد وعنو النسائي ومحمد بن أيوب البرقي، قاؿ البستي: ليس بو بأس. وقاؿ ابن حباف في 

 نة ثمانين ومائتين.الثقات، توفي س
 )ـ( ىالؿ بن أبي ميموف، عن عطاء، وعنو ابن كثير، ىو ابن أسامة أو ابن علي بن أسامة.

( ىالؿ بن سياؼ، عن أبي مسعود األنصاري وعمراف بن حصين وعائشة وسلمة بن قيس 4)
وجماعة، وعنو عمرو بن مرة ومنصور بن أبي خالد وسلمة بن كهيل واألعمش، وثقو ابن معين 

 والعجلي، احتج بو مسلم واألربعة.
)ط( ىالؿ مولى عمر بن عبد العزيز أبو طعمة، عن مواله، وعن ابن عمر وعبد اهلل بن جعفر 

وعنو عبد العزيز بن عمر وابن لهيعة، قاؿ محمد بن عبد اهلل بن عمار: ثقة ورماه مكحوؿ 
 بالكذب، واحتج بو أبو داود وابن ماجة.

 ووس، وعنو محمد بن الفرات لعلو أبو الوزاف.)مح( ىالؿ الصيرفي، عن طا
 )ف قب( ىالؿ الوزاف، عن كثير بن عبد اهلل بن كثير النوا، وعنو جعفر بن زياد األحمر.

(3/143) 

 

 من اسمو ىياج
)جا ش ف( ىياج بن بسطاـ الُبرجمي أبو خالد الخراساني الهروي المروزي، عن حميد الطويل 

ي ىند وخالد الحذاء وخلق، وعنو ابنو خالد وسعدونو ويونس وليث بن أبي سليم وداود بن أب



 المؤذف وغيرىم، منهم: مالك بن سليماف وأثنى عليو ثناًء بليغاً.
 قلت: روى حديث علي أخي وأنا أخوه الخبر فنالوا منو. توفي سنة سبع وسبعين ومائة.

(3/144) 

 

 من اسمو الهيثم
تار ولعلو المذحجي النخعي، قاؿ المرزباني: ىو )ط( الهيثم بن األسود، كاف من أصحاب المخ

أحد الشعراء، وكاف عثمانياً منحرفاً ػ يعني عن الوصي ػ وىو أحد من شهد على حجر بن عدي، 
 ]وكاف يعتذر[.

( الهيثم بن جميل البعدادي أبو سهل الحافظ األنطاكي، عن حماد بن سلمة ومالك بن 2)
الحميد بن ىالؿ، وعنو أحمد ومحمد بن عوؼ وابن جرير بن أبي حساف وعبد العزيز بن عبد 

المثنى والحسين بن عبداهلل، وثقو الدار قطني والعجلي وأحمد، توفي سنة ثالث عشرة ومأتين، 
 احتج بو ابن ماجة.

)جا( الهيثم بن جوار والصواب: بن جماز الحنفي البكاء البصري، عن ثابت ويحيى بن أبي  
 عيد بن واقد وجماعة، قاؿ النسائي وغيره: متروؾ.كثير، وعنو شجاع بن أبي نصر وس

)ش( الهيثم بن حميد الغساني موالىم الدمشقي، عن يحيى الرمادي ويزيد بن واقد وداد بن 
ىند، وعنو أبو توبة الحلبي وعلي بن حجر وىشاـ بن عمار وطائفة، وثقو ابن معين ودحيم، قاؿ 

 احتج بو األربعة. النسائي: ال بأس بو. وقاؿ أبو داود: ثقة قدري.
الهيثم الظهري، من تالمذة اإلماـ زيد بن علي وأتباعو، فاضالً محدثاً، حدث عنو كبار أىل 

 الكوفة.
 )ط( الهيثم بن الحواري، عن زيد الحواري، وعنو عبد الوىاب بن عطاء.

)قب( الهيثم بن خلف، وقيل: بن محمد بن خلف أبو محمد....، عن العلى بن حماد وعبد 
بن عمر القواريري وعثماف بن أبي شيبة والطبقة، وعنو أبو بكر الشافعي ومحمد بن عبد اهلل اهلل 

وعلي بن لؤلؤ وطبقتهم، قاؿ في التذكرة: الحافظ الثقة. وقاؿ اإلسماعيلي أحد األثبات. توفي 
 في صفر سنة سبع وثالثمائة.

ة الخراساني أبو أحمد )ش( الهيثم بن خارجة بن عبد اهلل بن عبد الرحمن بن زيد بن حارث
الحافظ، عن إبراىيم بن آدـ والليث ومالك، وعنو البخاري وأبو يعلى والذىلي وغيرىم، وثقو 
يحي، وقاؿ أبو حاتم: صدوؽ. قاؿ النسائي: ليس بو بأس. توفي سنة سبع وعشرين ومأتين، 

 احتج بو النسائي وابن ماجة.



(3/145) 

 

موالىم الهروي المصيصي، عن أبي الطباع وأبي عبد  )ش جا( الهيثم بن خالد بن زيد األموي
اهلل النهدي وخلق، وعنو ابن أبي الدنيا والقاسم بن المحاملي ومحمد بن محمد الباغندي، قاؿ 

 الذىبي: ال بأس بو.
الهيثم الظهري من تالمذة اإلماـ زيد بن علي وأتباعو فاضالً محدثاً حدث عنو كبار أىل 

 الكوفة.
دي الطائي أبو عبد اهلل المينجي الكوفي، عن ىشاـ وعبد اهلل بن عباس )ش( الهيثم بن ع

الموسوؼ ومجالد والربيع بن الركين وعنو داود بن رشيد وأحمد بن عبيد ومحمد بن عبد 
 الكريم تكلم عليو، توفي سنة سبع ومأتين.

بن أيوب  )ط ف( الهيثم ابن اليماف أبو بشير، عن عمرو بن ثابت وأيوب بن جابر، وعنو محمد
 ومحمد بن الحسن الزعفراني.

 )ش( الهيثم مولى سعد، عن سعدا بنت عمرو، وعنو إسحاؽ بن يحيى.
 )جا( الهيثم بن واقد الحرمي، عن أبي حنيفة، وعنو أبو المنذر الكوفي.

)مح( الهيثم، عن طلحة، وعنو شعبة، قاؿ الذىبي: الهيثم بن حبيب، عنو شعبة وأبو عوانة، 
 وثقو أبو حاتم.

 )ط( الهيثم أبو الخطاب، عن ابن مسعود، ىو ابن جماز.
 )ش( الهيثم بن الجارود، وعنو إبراىيم بن....

( ىوذة بفتح أولو ابن خليفة بن عبد الّلو بن عبد الرحمن بن أبي بكر الثقفي أبو األشهب 3)
حمد، البصري األصم، عن سليماف التيمي وابن جريج، وعنو أبو بكر بن أبي شيبة وعباس بن م

قاؿ النسائي: البأس بو، وذكره اإلماـ الهادي عليو السالـ. قاؿ في الجامع الوجيز: أحد 
 ىػ(. 216األعالـ، روى لو السيداف، وتوفي سنة )

(3/146) 

 

 حرؼ الواو
 )ط( الوازع بن رافع، عن أبي سلمة والصواب ابن نافع.

بن عبداهلل، وعنو علي بن ثابت،  )ط ش( الوازع بن نافع العقيلي الجزري، عن أبي سلمة وسالم
 وبقية تكلم عليو بغير حجة، واحتج بو الطبراني في الكبير.



 )ط( الوازع عن نافع والصواب: ابن نافع.
)ـ( واسع بن حباف بن منقذ بن عمرو بن مالك األنصاري، عن ابن عمر وأبي سعيد وجابر، 

بو زرعة، وقاؿ في الكاشف: ثقة، وعنو ابنو حساف وابن أخيو محمد بن يحيى بن حياف، وثقو أ
 احتج بو الجماعة.

(3/147) 

 

 من اسمو واصل
)جا كم( واصل بن أبي جميل، عن مجاىد، وعنو األوزاعي وشعبة، قاؿ ابن حباف: مستقيم 

 الحديث.
)مح( واصل بن أبي حرة، ىو ابن عبد الرحمن البصري أبو حرة، عن الحسن وابن سيرين 

المكندر، وعنو ابن مهدي وحماد بن سلمة وقيس، وثقو شعبة  وإسحاؽ بن أبي لبابة وابن
 وأحمد، توفي سنة اثنتين وخمسين ومائة، احتج بو مسلم والنسائي.

)مح ط( واصل بن حياف األسدي الكوفي، عن شريح وأبي وائل، وعنو شعبة وسفياف ومغيرة بن 
 احتج بو الجماعة. مقسم، وثقو أبو داود والنسائي وابن معين، توفي سنة عشرين ومائة،

)ط( واصل بن السائب الرقاشي أبو يحيى، عن عطاء وأبي سودة، وعنو وكيع ومحمد بن عبيد، 
 قاؿ البخاري: منكر الحديث. توفي سنة أربع وأربعين ومائة، احتج بو الترمذي وابن ماجة.
وعنو )ط( واصل مولى أبي عيينة ابن المهلب األزدي، عن الحسن والضحاؾ ويحيى بن عبيد، 

شعبة وعبد الوارث وحماد بن زيد وابن مهدي، وثقو ابن معين، وقاؿ أبو حاتم: صالح. وقاؿ 
 في الكاشف: حجة، توفي في عشر الثالثين والمائة، احتج بو مسلم واألربعة إالَّ الترمذي.

)مح ـ( واصل بن عبد األعلى بن ىالؿ األسدي أبو القاسم الكوفي، عن يحيى بن آدـ ومحمد 
يل ووكيع، وعنو محمد بن منصور ومسلم واألربعة، وثقو النسائي، وقاؿ في التقريب: بن فض

 ثقة. توفي سنة أربع وأربعين ومأتين.

(3/148) 

 

 من اسمو واصرة
 )ط( واصرة، عن أبي بكر الهذلي، وعنو الصولي.



(3/149) 

 

 من اسمو واقد
ر، وعنو داود بن الحصين وأبو )مح( واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ األنصاري، عن جاب

 إسحاؽ، وثقو ابن حباف، واحتج بو أبو داود.
)مح( واقد بن َعْمرو بن سعيد بن معاذ األشهلي أبو عبد اهلل المدني، عن جابر وأنس وغيرىما، 

وعنو محمد بن سعيد ومحمد بن يحيى بن عمر وداود بن الحصين في رواية محمد، وثقو أبو 
كاشف والميزاف، وتوفي سنة عشرين ومائة، احتج بو مسلم واألربعة إالَّ زرعة وابن سعد، وفي ال

 ابن ماجة.
)ش( واقد بن محمد بن زيد بن عبد اهلل العدوي المدني، عن أبيو ونافع وابن أبي مليكة، وعنو 

 شعبة وابنو عثماف وأخوه عاصم، وثقو أحمد، احتج بو مسلم والنسائي وأبو داود.

(3/150) 

 

 لمن اسمو وائ
)ش( وائل بن داود التيمي أبو بكر الكوفي، عن أبيو بكر بن وائل وإبراىيم وعكرمة، وعنو 
 السفياناف والقطاف وشريك، وثقو أحمد وأبو داود وابن معين وأبو حاتم، احتج بو األربعة.

)ـ( وائل بن علقمة، عن وائل بن عمر، وعنو عبد الجبار، قاؿ في الخالصة والكاشف: صوابو 
 بار بن وائل، عن أخيو علقمة صالة أبيو، واحتج بو أبو داود.عبد الج

(3/151) 

 

 من اسمو وثيمة
 )جا( وثيمة بن موسى الوشاء، عن سلمة بن الفضل، وعنو أحمد بن إبراىيم بن طحاف.

(3/152) 

 



 من اسمو وداعة
 وداعة الثقفي الدولي، عن البراء بن عازب، وعنو ولده حنظلة.

(3/153) 

 

 رقاءمن اسمو و 
)ش( ورقاء بن عمر اليشكري أبو بشر، عن أبي الزناد وعمرو بن دينار وابن المكندر، وعنو 

الفريابي ويحيى بن آدـ ومحمد بن رافع وعلي بن الجعد وخلق، وثقو أحمد وابن معين، وقاؿ 
 ابن عدي: ال بأس بو. احتج بو الجماعة.

(3/154) 

 

 من اسمو الوضين
ني الخزاعي الدمشقي أبو كنانة الكوفي، عن خالد بن سعداف ( الوضين بن عطاء الصنعا4)

ومكحوؿ وعطاء ومحفوظ بن علقمة، وعنو الحماداف وشعبة والوليد بن مسلم، وثقو أحمد 
وابن معين ودحيم وقاؿ أبو داود: قدري صالح ػ يعني من رجاؿ العدؿ والتوحيد ػ وذكره في 

 الشافي كذلك، توفي سنة تسع وأربعين ومائة.

(3/155) 

 

 من اسمو الوضاح
)مح( الوضاح بن يحيى النهشلي األنباري، عن حاتم بن إسماعيل وابن بكر النهشلي، وعنو 

محمد بن إسماعيل واألعمش، زعم الذىبي أف أبا حاتم كتب عنو، وقاؿ: ليس بالمرضي وابن 
 جريح والباقر وأبي حنيفة والثوري وشعبة وخالئق.

(3/156) 

 



 من اسمو وكيع
ؿ ؽ( وكيع بن الجراح الرؤاسي، عن ىشاـ واألعمش وابن جريح والباقر وأبي حنيفة  5)نص 

والثوري وشعبة وخالئق، وعنو علي بن حكيم وأبو كريب ويحيى بن حساف وابن المديني 
وعثماف بن أبي شيبة ويحيى بن آدـ وخالئق، وثقو ابن معين والعجلي وابن سعد وأثنى عليو 

، عده في العيوف للحاكم وفي كتاب المقاالت والجامع الوجيز من رجاؿ أحمد وغيره ثناًء بليغاً 
 الزيدية.

قلت: وما روى عنو في أبي خالد فلم يصح عن أحد من الثقات األولياء وإنما ىو من نقل 
الحشوية الناصبة ومولده سنة تسع وعشرين ومائة، توفي سنة سبع وتسعين ومائة، وعداده في 

 حتج بو الجماعة.ثقات محدثي الشيعة، وا

(3/157) 

 

 من اسمو الوليد
)ش( الوليد بن أباف األصبهاني الحافظ شيخ أبي الشيخ ابن حياف، قاؿ في التذكرة: توفي سنة 

 عشرة وثالثمائة.
)ش( الوليد بن بكر األدولسني شيخ الحسين بن جعفر السلماني، لعلو األندلسي الفقيو 

 توفي سنة ثالث وتسعين وثالثمائة. المالكي، قاؿ ابن األثير: محدث مشهور.
)ط جا ش( الوليد بن بكير الظَُّهِوي أبو جناب الكوفي، عن األعمش وعبد الرحمن وَعْمرو بن 
نافع وسالمة الخراز، وعنو ابن عرفة وعبيد بن يعيش ويوسف بن عدي، وثقو ابن حباف، وقاؿ 

 في الكاشف: صالح، احتج بو ابن ماجة.
ثور، ىو الوليد بن عبد اهلل بن أبي ثور الهمداني المرىبي الكوفي، عن  )مح ط ش( الوليدبن أبي

زياد بن عالقة وسماؾ وعبد الملك بن عمير، وعنو محمد بن الصباح والدوالبي ولوين وعباد، 
 توفي سنة اثنتين وسبعين ومائة، وضعفو أحمد وغيره، واحتج بو األربعة إالَّ النسائي.

عبد اهلل بن جميع الزىري الكوفي، عن أبي الطفيل وأبي سلمة  )ط( الوليد بن جيمع، ىو ابن
بن عبد الرحمن، وعنو يحيى القطاف وأبو أحمد الزبيري ووكيع، وثقو ابن معين والعجلي، وقاؿ 
أحمد وأبو زرعة: ليس بو بأس. وقاؿ أبو حاتم: صالح الحديث، وقاؿ الذىبي: رمي بالتشيع. 

 ج بو مسلم واألربعة إالَّ ابن ماجة.توفي في عشر السبعين والمائة، احت
)ؽ( الوليد بن حرب، عن ابن عمرو الشيباني، وعنو عباد بن يعقوب، قاؿ موالنا: الظاىر أنو 

 األشعري، احتج بو مسلم وقاؿ: حدثنا الصدوؽ األمين.



 الوليد بن حماد بن جابر أبو العباس، عن سليماف بن عبد الرحمن، وعنو ابن عدي.
 سلمة، عن جعفر بن محمد، عن أبيو، وعنو إسماعيل بن عياش.)ش( الوليد بن 

)ش( الوليد بن شجاع بن الوليد السكوني أبو ىماـ الكوفي، عن شريك وىشيم، وعنو مسلم 
واألربعة إالَّ النسائي، وعن ابن صاعد وخلق، قاؿ ابن معين والنسائي: ال بأس بو. توفي سنة 

 ثالث وأربعين ومأتين.
ن صالح بن أسد، عن علي وجعفر والعباس، وعنو حساف بن أبي ونوح بن )جا قب( الوليد ب

 قيس.

(3/158) 

 

)ف( الوليد بن عبادة بن الصامت األنصاري، عن أبيو، وعنو ولده عبادة وعطاء، قاؿ ابن سعد: 
 ثقة. توفي في أمارة عبد الملك. اجتمع بو الستة إالَّ أبا داود.

 ن حنطب، وعنو مالك.)ط( الوليد بن الصياد، عن المطلب ب
)ش( الوليد بن عبد اهلل بن أبي مغيث القرشي مولى عبد الدار، عن ابن الحنفية ويوسف بن 

ماىك، وعنو عبد اهلل بن األخنس ومعقل بن عبيد اهلل، وثقو ابن معين، احتج بو أبو داود وابن 
 ماجة.

 ة.)ش( الوليد بن عبد اهلل، عن عبد اهلل........، وعنو محمد بن جحاد
)ش( الوليد بن عبد الرحمن الجرشي الحمصي، عن ابن عمر وأبي ىريرة، وعنو إبراىيم بن أبي 

 عبلة ومحمد بن المهاجر، وثقو أبو حاتم وابن معين وابن خراش، احتج بو مسلم واألربعة.
 )ط( الوليد بن عبد الملك بن وىيب، عن أسيد بن يزيد، وعنو عبد الملك الجواني.

 بد الواحد، عن ميسرة، وعنو اليماف بن سعيد.)ش( الوليد بن ع
)ش( الوليد بن عقبة، عن زيد بن علي، وعنو السماؾ، قاؿ في التقريب: الوليد بن عقبة بن 

المغيرة أو ابن كثير الشيباني الكوفي: صدوؽ من التاسعة، خرج لو أبو داود. اىػ، وفي 
 و داود: ال بأس بو.الخالصة: وثقو أبو حاتم. وفي التهذيب قاؿ أبو زرعة وأب

 قلت: ذكره الجلبي.
)ش( الوليد بن العيزار، عن أنس، وعنو أبو إسحاؽ وإسرائيل، وثقو أبو حاتم وابن معين واحتج 

 بو الشيخاف والنسائي.
)ش( الوليد بن القاسم بن الوليد الهمداني الخبذعي، عن األعمش واألحوص بن حكيم ويزيد 



عبد بن حميد وغيرىما، وثقو أحمد وابن حباف وابن عدي، بن كيساف، وعنو يعقوب الدورقي، و 
 توفي سنة ثالثين ومأتين، احتج بو الترمذي وابن ماجة.

(3/159) 

 

( الوليد بن كثير القرشي أبو محمد المدني، عن سعيد بن أبي ىند واألعرج وبشير بن يسار 2)
قو أبو داود وابن معين وجماعة، وعنو ابن عيينة وأبو أسامة وإبراىيم بن سعد وطائفة، وث

والذىبي، قاؿ أبو داود إالَّ أنَّو أباضي، بل عده اإلماـ القاسم بن محمد من النواصب ألمير 
المؤمنين صريحاً والعجب منو مع قولو بالعدؿ والتوحيد، توفي سنة إحدى وخمسين ومائة، 

 احتج بو الجماعة.
 بن جميع. )ط( الوليد بن مجمع، عن أبي الطفيل، والصواب: الوليد

)ط( الوليد بن محمد بن علي بن النعماف السلمي الحجاـ، عن شعبة، وعنو عيسى بن عمر 
 البخاري، قاؿ الذىبي: وثق.

)ش( الوليد بن محمد اإلموي موالىم أبو بشر الموقري، عن عطاء الخراساني والزىري، وعنو 
تروؾ الحديث. محمد بن محمد وعلي بن حجر والحكم بن موسى وعدة، قاؿ النسائي: م

 توفي سنة إحدى وثمانين ومائة.
( الوليد بن مسلم األموي موالىم أبو العباس الدمشقي، عن يحيى بن الحارث الذماري وثور 5)

بن يزيد وابن عجالف وىشاـ بن حساف وخالئق، وعنو أحمد ودحيم وابن المديني وأسد بن 
وأثنى عليو أحمد وابن المديني،  موسى وخلق كثير، وثقو ابن سعد وابن عدي والعجلي ويعقوب

وقاؿ في التذكرة: ال نزاع في علمو وحفظو وإنما الرجل يدلس فال يحتج بو إالَّ إذا صرح 
 بالسماع. توفي سنة خمس وتسعين ومائة، احتج بو الجماعة.
 )ط( الوليد بن النظر، عن ربيعة الرأي، وعنو حسن بن سفياف.

 بشير، وعنو أبو أيوب.)ط( الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بن 
)ش( الوليد بن أبي الوليد القرشي موالىم أبو عثماف المدني، عن ابن عمر وجابر وطائفة، وعنو 

 حيوة بن شريح والليث ويحيى بن أيوب وخلق، وثقو أبو زرعة، واحتج بو مسلم واألربعة.
 زداد.)ط( الوليد بن أبي الوليد القاضي، عن أبي بكر بن العواـ، وعنو محمد بن ي

الوليد بن يعلى من تالمذة زيد بن علي وأتباعو عابداً فاضالً حسن الصوت بالقرآف حتى كاف 
 يخشع بقراءتو قلوب العصاة، وكاف يعجب اإلماـ قراءتو.
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 من اسمو وىب
وىب بن إسماعيل بن محمد األسدي أبو محمد الكوفي، عن عبد اهلل بن سعيد األموي وجده 

يرىما، وعنو محمد بن إسماعيل األحمسي وأحمد بن حنبل وابن نمير محمد بن قيس وغ
ووثقو، ووثقو محمد بن المثنى والنسائي وابن حباف، وقاؿ: يخطئ. وقاؿ ابن عدي: أرجو أنَّو 

 ال بأس بو. احتج بو ابن ماجة.
)قب( وىب بن بقية بن عثماف الواسطي، عن ىشيم وخالد بن عبد اهلل، وعنو مسلم وأبو داود 

والنسائي ويعقوب بن إسحاؽ وغيرىم، وثقو أبو زرعة والخطيب وابن معين، توفي سنة تسع 
 وثالثين ومأتين.

)ـ جا ش( وىب بن جرير بن حاـز أبو العباس الجهضمي األزدي موالىم البصري، عن أبيو 
وابن عوف وعبد الرحمن بن زياد وشعبة وغيرىم، وعنو ابن المديني وإبرىيم بن مزروؽ ويونس 

بن عبد األعلى ومحمد بن شجاع وغيرىم، وثقو أحمد ويحيى والعجلي،وقاؿ النسائي: ليس بو 
 بأس. توفي سنة ست ومأتين، احتج بو الجماعة.

)ش( وىب بن راشد رقي ويقاؿ: بصري، عن مالك بن دينار وثابت وعمرو بن دينار، وعنو 
 راني في األوسط.داود بن رشيد وعلي بن معبد وجماعة، تكلم فيو واحتج بو الطب

)مح( وىب بن عقبة، عن الشعبي، وعنو وكيع لعلو العامري الذي وثقو ابن حباف، واحتج بو أبو 
 داود واهلل أعلم.

 )جا( وىب بن عبد اهلل، عن زيد بن علي، وعنو يونس بن أرقم.
)مح ـ( وىب بن كيساف أبو نعيم المؤذف األسدي موالىم المكي، عن ابن عباس وابن عمر 

ر، وعنو مالك وابن الماجشوف وابن إسحاؽ وطائفة، وثقو النسائي، توفي سنة سبع وجاب
 وعشرين ومائة، احتج بو الجماعة.

)ـ جا( وىب بن خالد، عن عبد الرحمن بن حرملة ويحيى بن أيوب، وعنو عفاف بن مسلم 
 وىاروف بن معروؼ.

باري، عن ابن عباس وجابر )ش( وىب بن منبو بن كامل األنباري الصنعاني أبو عبد اهلل األخ
 وأبي سعيد وطائفة، وعنو ىماـ بن نافع وسماؾ بن الفضل وخلق، وثقو النسائي.
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قلت: كاف ولياً آلؿ محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم، لو خبر عجيب في أنوار اليقين ونقل عنو 
سنة عشر ومائة وفي  أنَّو مكث أربعين سنة لم يرقد على فراشو، قتلو يوسف بن عمر في رواية

أخرى أنَّو توفي سنة إحدى عشرة ومائة، احتج بو الجماعة، لكن ابن ماجة في التفسير، وعداده 
 في رجاؿ العدؿ والتوحيد.

 )ـ( وىب ، عن منصور، وعنو يحيى بن حساف.
وىب بن وىب القاضي أبو اليخزي خصم اإلماـ يحيى بن عبد اهلل ومفتي الرشيد بنقض أمانة 

و، وقاؿ ابن معين: كاف يكذب عدو اهلل، وقاؿ أحمد: كاف يضع الحديث، وقاؿ وسفك دم
عثماف بن أبي شيبة: إال أنو يبعث يـو القيامة دجااًل، توفي سنة مائتين، أورد لو في الميزاف 

 أحاديث وقاؿ: كلها كذب.
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 من اسمو وىيب مصغراً 
بصري الكرابيسي، عن منصور بن ش( وىيب بن خالد بن عجالف الباىلي أبو بكر ال 2)

المعتمر وأيوب وأبي حاـز وابن طاووس وخلق، وعنو حباف بن ىالؿ ومسلم بن إبرىيم وعبد 
األعلى بن حماد البرسي، وثقو ابن سعد وأبو حاتم والعجلي وأبو داود الطيالسي، توفي سنة 

 خمس وستين ومائة.
يونس ويحيى بن الفضل، وثقو ابن  )قب( وىيب بن عمر بن عثماف، عن أبيو، وعنو أحمد بن

 حباف، واحتج بو أبو داود
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 حرؼ الالـ
 )أ ش( الحق بن النعماف بن إسماعيل، عن عبد العزيز، عن أبيو، وعنو إبراىيم بن سليماف.

)محيط( الحق بن حميد السدوسي أبو مجلز البصري، عن جندب وأبي مسعر وابن عباس 
سيرين وحبيب بن الشهيد وعاصم األحوؿ، وثقو أبو زرعة  وقيس بن عبادة، وعنو أنس بن

 والذىبي، قاؿ: لكنو يدلس، توفي سنة ست ومائة، احتج بو الجماعة.
الىز بن عبد اهلل، عن معتمر بن سليماف، وعنو أحمد بن فيروز روى أف ربي عهداً إليَّ في علي 

 عهد الخبر، فنالوا منو.
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 حرؼ الياء المثناه تحتية
ياسين بن سناف، ويقاؿ ابن شيباف العجلي الكوفي، عن إبراىيم بن محمد الحنفية، وعنو وكيع 

 وأبو نعيم، قاؿ ابن معين: ليس بو بأس. احتج بو ابن ماجة، وعداده في ثقات الشيعة.
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 من اسمو يحيى
لدراوردي )ط( يحيى بن إبراىيم بن عثماف بن داود السلمي أبو ىاشم المدني، عن مالك وا

، وعنو النضر بن سلمة ومحمد بن إسماعيل الترمذي ومحمد بن  وعبد الخالق بن أبي حاـز
 نصر الفراء، وثقو أبو حاتم وابن حباف، وقاؿ: ربما وىم وخالف. احتج بو النسائي.

)ش( يحيى بن الناصر أحمد بن الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي، عن 
وعنو ولده يوسف دعا إلى اهلل، وتلقب بالمنصور باهلل وظهور أمره يغني عن أبيو، عن جده، 

األطناب في ذكره، قاؿ ابن عنبة: كاف فيو خير كثير أنقذ رجالً من أىلو ليختبر أبا عبد اهلل 
الداعي، وقاؿ: إف رأيتو أفضل مني باإلمامة فاكتب إليَّ بذلك ألبايع لو وأدعو إليو. قاؿ ابن 

أخاه علياً على اإلمامة. وقاؿ غيره: الظاىر أف اختالؼ أوالد الناصر في اإلمامة عنبة: وقاتل 
 بعده. توفي في شهر محـر سنة ست وسبعين وثالثمائة، روى لو المرشد.

( يحيى بن آدـ بن سليماف األموي موالىم أبوزكريا الكوفي األحوؿ، عن يونس بن إسحاؽ 4)
محمد بن شجاع وأبو ىشاـ الرفاعي وحسن بن والثوري والحسن بن صالح وغيرىم، وعنو 

ثابت وإسرائيل ووكيع وخلق، وثقو ابن معين والنسائي ويعقوب، عداده في رجاؿ الزيدية بايع 
اإلماـ محمد بن إبراىيم وتابعو، توفي في ربيع األوؿ سنة ثالث ومائتين، ىو أحد ثقات محدثي 

 الشيعة، واحتج بو الجماعة.
ن يحيى الكوفي، عن أبي زكريا البجلي وحسن بن إسماعيل بن خالد، )ـ( يحيى بن إسماعيل ب

 وعنو يزيد بن سناف، الظاىر أنَّو الخواص: وثقو الخزرجي.
)ش كم( يحيى بن إسماعيل بن زكريا عن عبد اهلل بن محمد الشرفي، وعنو أبو محمد عبد اهلل 

 بن الحسن قاضي القضاة.
 عنو ىشيم.)جا( يحيى بن إسحاؽ، عن أنس بن مالك، و 

 )ط( يحيى بن األشعث، عن إسماعيل بن إياس.



)مح ش( يحيى بن األشعث الكندي، عن مصعب بن زيد األنصاري، وعنو يونس بن أرقم 
 البصري.
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)ط( يحيى بن أكثم التميمي أبو محمد المروزي القاضي، عن عبد العزيز بن أبي حاـز وابن 
و الترمذي والسراج ومحمد بن كرد تكلم فيو، وعظمو المبارؾ والفضل بن موسى وغيرىم، وعن

أحمد وقاؿ إسماعيل القاضي: أبرأ إلى اهلل أف يكوف فيو شيء مما رمي بو، ولكنو فيو دعابة. 
وقاؿ ابن حباف: ال يشتغل بما يحكي عنو أكثرىا ال تصح. توفي سنة اثنتين وأربعين ومائة، 

 احتج بو الترمذي.
غافقي البصري أبو العباس، عن محمد بن عمر بن علي ويزيد بن )مح ـ ف( يحيى بن أيوب ال

أبي حبيب ومحمد بن عجالف وخلق، وعنو ابن وىب ويزيد بن الحباب وأبو عبد الرحمن 
المقري وخلق، وثقو ابن معين ويعقوب بن سفياف وابن حباف، توفي سنة ثماف وستين ومائة، 

 احتج بو الجماعة.
ة البجلي، عن جده أبي زرعة بن عمرو والشعبي وعبد اهلل بن )ش( يحيى بن أيوب بن أبي زرع

قتادة وغيرىم، وعنو الفريابي وحماد بن أسامة وابن المبارؾ وجماعة، وثقو أبو داود، وقاؿ ابن 
 معين: ال بأس بو. احتج بو أبو داود والترمذي.

ف وأسباط بن جا ش ؿ( يحيى بن أيوب البغدادي أبو زكريا، عن ابن عيينة وىشاـ بن حسا 2)
محمد وغيرىم، وعنو وىب وحامد بن محمد ومعاذ بن فضالة وغيرىم، وثقو أبو داود وابن 

 حباف، وتوفي سنة ثماف وستين ومائة، احتج بو الجماعة.
)ط( يحيى بن المقابري البغدادي أبو زكريا، عن أسباط، وعنو أحمد بن سالم، وثقو في 

 ة إالَّ ابن ماجة، توفي سنة أربع وثالثين ومأتين.الكاشف وابن فهم، احتج بو مسلم واألربع
 )ط( يحيى بن بكير، عن ابن لهيعة، ىو ابن عبد اهلل بن بكير يأتي.

)ط ش( يحيى بن أبي بكير بسر القيسي العبدي أبو زكريا البغدادي قاضي كرماف، عن شعبة 
لحارث بن أبي وإسرائيل وفضيل بن مزروؽ، وعنو محمد بن المثنى وعثماف بن أبي شيبة وا

 أسامة وخلق، وثقو ابن معين والعجلي، توفي سنة ثماف ومأتين، احتج بو الجماعة.
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)مح( يحيى بن البهراني، ىو ابن عبد اهلل البهراني أبو عمرو الكوفي، عن ابن عياض، وعنو أبو 
 إسحاؽ وشعبة، احتج بو مسلم وأبو داود والنسائي.

بو َعْمرو قاضي حمص، عن عوؼ بن مالك والمقداـ بن معدي  )جا( يحيى بن جابر الطائي أ
كرب، وعنو الزبيدي ومعاوية بن صالح وسليماف بن سليم، وثقو دحيم والعجلي، وقاؿ أبو 

 حاتم: صالح الحديث.
)مح( يحيى بن الجزار العرني مولى ُبجيلة الكوفي، عن علي عليو الصالة والسالـ والحسين 

يبة وحسين العرني، وثقو أبو حاتم، قاؿ الحكم: كاف يغلوا في وعائشة، وعنو الحكم بن عت
 التشيع، قاؿ في الميزاف: صدوؽ وثق. توفي رأس المائة، احتج بو مسلم واألربعة.

)ط( يحيى بن أبي الجارود، عن عباد بن يعقوب، الظاىر أنَّو ابن يسار الكندي، قاؿ الذىبي: 
ابعو اإلماـ زيد وحديث >أنا مدينة العلم..< شيخ العباد وأنكر عليو حديث الشجرة، وقد ت

 وقد تابعو علي بن موسى.
)ط ش ؿ( يحيى بن جعدة، قاؿ قاؿ علي عليو السالـ: >يا حملة العلم<. وروي عن زيد بن 
أرقم، وعنو ثوير بن أبي فاختة وحبيب بن أبي ثابت وفي أمالي المرشد: يحيى مولى جعدة وفي 

ة المخزومي، ثقة وقد أرسل عن ابن مسعود من الثامنة، احتج التقريب يحيى بن جعدة بن ىبير 
 بو مسلم واألربعة إالَّ الترمذي، ووثقو أبو حاتم والنسائي.

)جا( يحيى بن جعفر بن أبي طالب، عن عبد الرحمن بن حفص، وعنو محمد بن الحسين 
 الزعفراني.

، وعنو حسن بن أبي )جا( يحيى بن حاتم بن عكرمة أبو حاتم المكتب، عن يوسف بن يعقوب
 عثماف.

)ط ش( يحيى بن الحارث الذماري أبو عمرو الدمشقي، عن واثلة بن األسقع وابن المسيب 
وابن أسماء وىاشم بن محمد، وعنو الوليد بن مسلم ويحيى بن حمزة ومحمد بن سعد، وثقو 

 ربعة.ابن معين ودحيم وأبو حاتم وأبو داود، توفي سنة خمس وأربعين ومائة، احتج بو األ
 )كم( يحيى بن ابن حبيب بن إسماعيل، عن أسامة، وعنو أبو أحمد الحافظ.
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)ـ( يحيى بن حساف التنيسي أبو زكريا المصري، عن معاوية بن سالـ ووىب وحماد بن زيد 
وعبد العزيز بن أبي سلمة، وعنو الشافعي وأحمد بن صالح والدارمي وغيرىم، وثقو أحمد 

 ي، قاؿ ابن يونس، توفي سنة ثماف ومأتين، احتج بو الستة إالَّ ابن ماجة.والعجلي والنسائ



 )مح( يحيى بن حساف، عن وكيع، وعنو محمد بن منصور.
 )محيط( يحيىبن الحسن بن مرواف، عن حماد وعنو حمداف بن إبراىيم البزار.

ن الحسين محيط جا( يحيى بن الحسن بن جعفر الحجة بن عبيد اهلل بن الحسين بن علي ب 2)
بن علي بن أبي طالب أبو الحسين النسابة، عن الزبير، بن بكار وإبراىيم بن علي والحسن بن 

يحيى وعدة، وعنو حفيده الحسن بن محمد بن يحيى، قاؿ القاضي: كاف جليل القدر عظيم 
 الشأف يقرى فأكثر، وروى عنو أىلو والمحدثوف من غيرىم، ومن تالمذة ابن عقدة.

بن الحسن العقيقي صاحب القاسم بن إبراىيم ولو إليو المسائيل وصنف كتاب قلت: ىو يحيى 
أنساب الطالبين وعليو المعتمد في النقل ويقاؿ: إنَّو أوؿ من جمع في أنسابهم ولو تاريخ 

 المدينة.
 )ش( يحيى بن الحسن الموات، عن علي بن ىاشم، وعنو الطبراني.

الكوفة وممن بايع محمد بن إبراىيم وخرج يحيى بن الحسن بن الفرات من حملة العلم ب
للجهاد بين يديو، وكاف يذىب إلى مذىب الزيدية حتى أنَّو ىو وعباد بن يعقوب أنكرا على 

اإلماـ محمد بن القاسم الطلقاني كالـ تكلم بو يطابق بعض كالـ المعتزلة مع أف اإلماـ محمد 
 يذىب إلى رأي الزيدية الجارودية رحمو اهلل.
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)محيط( يحيى بن الحسين الجرجاني بن إسماعيل بن زيد بن الحسن بن جعفر بن محمد بن 
جعفر بن عبد الرحمن الشجري بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
اإلماـ المرشد باهلل أبو الحسين المحدث حدث عن أمم ذكروا في ىذا الكتاب، وعنو المظفر 

لحمدوني والشيخ أبو العباس أحمد بن الحسن بن القاسم والشيخ اإلماـ بن عبد الرحيم ا
إسماعيل بن علي الفزار، وعلي بن الحسين مؤلف المحيط، قاؿ المنصور باهلل: كاف للمرشد 

باهلل أماليين أحدىما يـو الخميس ويعرؼ بالخميسيات والثاني كتاب األنوار أماله يـو اإلثنين. 
في الخميسية ما لفظو: ولقد جمع ػ يعني اإلماـ ػ في ىذه األمالي قاؿ محيي الدين القرشي 

محاسن أخبار رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وعيونها ورواىا بأسانيد صحيحة عند علماء 
ىذا الشاف وذكر الحكم عليها بالصحة في مقدمتها ويكفي ذلك الكتاب شرفاً تلقي العترة لو 

م معتمداتهم ومرجوعاتهم ومن بحث وأخذ عرؼ ومن جهل شيئاً بالقبوؿ وأيضاً فهو كامن أعظ
عاداه. اىػ من السفينة لإلماـ أحمد بن ىاشم، قاـ ودعا إلى اهلل في أياـ المستظهر، وكانت 

دعوتو في الجيل والري وجرجاف وال زاؿ ساعياً في مرضات الحي القيـو حتى لحق باهلل سنة 



بيع آخر ومولده عليو السالـ سنة اثنتا عشرة واربع تسع وتسعين وأربع مائة في خامس عشر ر 
 مائة.

(3/170) 

 

ش( يحيى الهادي إلى الحق أمير المؤمنين بن الحسين بن القاسم بن إبراىيم بن إسماعيل  2)
بن إبراىيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو الحسين المدني، ثُمَّ الصعدي 

بعين ومأتين، روى عن أبيو وعميو محمد والحسن وفي مولده عليو السالـ سنة خمس وأر 
المنتخب عن عبد الرزاؽ وابن جريح وأبي بكر بن أبي شيبة ومالك بن أنس، قلت: والظاىر أف 

ذلك مرسالً فإف تاريخ وفياتهم متقدـ على مولده عليو السالـ، وعنو أوالده أحمد ومحمد 
بن فيروز الكوفي وغيرىم، وكاف قيامو ومحمد بن سليماف وعلي بن العباس وأحمد بن محمد 

سنة ثمانين ومأتين، وشهرتو تغني عن األطناب في ذكره َبشَّر بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم وأحيا اهلل بو اليمن إلى اآلف ببركتو صلى اهلل عليو، وقد دونت مناقبو وأخباره وأفردت 

بقين من ذي الحجة سنة ثماف وتسعين مأتين، بالتاليف، وتوفي صلى اهلل عليو وآلو وسلم لعشر 
 عن ثالث وخمسين سنة ومشهده بصعدة مشهور مزور.

)مح( يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو الحسين، عن 
 آبائو، وعنو فقيو آؿ الرسوؿ وولده الحسن.

ي، عن علي بن محمد بن )ط( يحيى بن الحسين بن محمد بن عبد اهلل أبو الحسن الحسن
 مهروية القزيني، وعنو...

(3/171) 

 

)جا ش( يحيى بن الحسين بن ىاروف بن محمد البطحاني ابن القاسم بن الحسن بن زيد بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب اإلماـ أبو طالب الناطق بالحق، عن أبي العباس الحسني ومحمد 

ي ىذا الكتاب، وعنو الموفق باهلل وأبي عبد بن عثماف النقاش وابن عدي وغيرىم ممن ذكر ف
اهلل العلوي والحاكم الجشمي والسيد العالمة محمد بن جعفر بن علي خليفة الحسني والسيد 
العالمة علي بن أحمد بن القاسم الحسني، قاؿ المنصور باهلل: لم يبق من العلم فن اإلطار في 

شغل مدة حياتو إالَّ نشر العلم وتجديد  أرجائو وسبح في أثيابو ولو تصانيف جمة ولم يكن لو
رسـو اإلسالـ إلى أواف قيامو بعد وفات أخيو المؤيد باهلل سنة إحدى عشرة وأربع مائة، ُثمَّ 



اشتغل بصالح األمة وإنفاذ أحكاـ اهلل وجهاد الظالمين ومنابذة الفاسقين وعبادة اهلل حتى أتاه 
لماء جهتو لمعرفتهم بكمالو وفضلو، وتوفي عليو اليقين اىػ، ولما قاـ لم يتخلف عنو أحد من ع

 السالـ بطبرستاف سنة أربع وعشرين وأربع مائة.
 )ط( يحيى بن حفص، عن الحكم، وعنو ابن أبي فديك.

)مح ـ ش( يحيى بن حماد بن أبي زياد الشيباني موالىم أبو بكر البصري، عن عكرمة بن عمار 
تار وطائفة، وعنو البخاري والدارمي والكديمي وعبد الرحمن بن صالح وعبد العزيز بن المخ

وإسحاؽ ومحمد بن شجاع، وثقو أبو حاتم وابن سعد وصاحب الكاشف، توفي سنة خمس 
 عشرة ومأتين، احتج بو الستة إالَّ أبا داود.

)ـ ؽ( يحيى بن حمرة بن واقد الحضرمي أبو عبد الرحمن قاضي دمشق، عن أبيو ونصر بن 
م، وعنو سليماف بن داود والوليد بن مسلم ومرواف بن محمد والحكم علقمة واألوزاعي وغيرى

بن موسى، وثقو ابن معين ودحيم وأبو داود والنسائي وغيرىم، ذكره المنصور باهلل في العدلية، 
 توفي سنة ثالث وثالثين ومائة، احتج بو الجماعة.

(3/172) 

 

بن أبي ليلى وطاوس وأبي سلمة )مح( يحيى بن أبي حيَّة أبو جناب الكلبي، عن الشعبي وا
وغيرىم، وعنو أبوه نعيم وجعفر بن عوف وجرير بن عبد الحميد ووكيع، قاؿ أبو نعيم: ثقة 

يدلس. اىػ. روى حديث الرافضة، وقاؿ: يزيد بن ىاروف، كاف صدوقاً يدلس. توفي سنة أربع 
 وأربعين ومائة، احتج بو األربعة إالَّ النسائي.

ىلي أبو سلمة الجوباري البصري، عن معتمر بن سليماف وبشر بن )ش( يحيى بن خلف البا
المفضل وعمر بن علي، وعنو الستة إالَّ البخاري والنسائي وعبداف الجواليقي، توفي سنة اثنين 

 وأربعين ومأتين.
)ط( يحيى بن خالد بن رافع بن مالك بن عجالف الزرقي المدني عن عمر وعمو رفاعة، وعنو 

 يحيى بن علي، توفي سنة ثماف وعشرين ومائة، احتج بو البخاري واألربعة.ابنو علي وحفيده 
)محيط( يحيى بن دينار بن ىاشم الرماني، عن أبي الحكم، وعنو الثوري شيعي سيأتي إنشاء اهلل 

 في الكنى.
( يحيى بن راشد المازني أبو سعيد البراء البصري، عن حميد وخالد الحذاء ونوح بن قيس، 2)

س ومحمد بن يحيى القطيعي ونعيم بن حماد، قاؿ ابن حباف في الثقات يخطئ وعنو الفال
 ويخالف. وقاؿ أبو حاتم: أرجو أف يكوف ال يكذب. احتج بو ابن ماجة.



قلت: كاف من خيار الزيدية ومسنديهم وأحد حفاظهم وال عليو من غمز النواصب وتصغير 
 حقو.

يد، عن أبيو وعاصم األحوؿ وداود بن أبي ىند ( يحيى بن زكريا بن أبي زايدة الكوفي أبو سع4)
وأشعث واألعمش والثوري وغيرىم، وعنو ابن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد وابن 

معين، ووثقو وكذا أبو حاتم والعجلي والنسائي وغيرىم، توفي سنة ثالثة وثمانين ومائة، احتج بو 
 الجماعة.

  بن جبلة، وعنو أحمد بن محمد.)ش( يحيى بن زكريا بن شيباف، عن عبد اهلل
)ش( يحيى بن زياد األسدي فهير، عن موسى بن ورداف وابن جريح وفراس بن جوين، وعنو 

 داود بن رشيد وأيوب بن محمد الوزاف، وثقو ابن حباف، توفي بعد المأتين، احتج بو ابن ماجة.

(3/173) 

 

طالب اإلماـ الشهيد، عن أبيو، )ط علوي( يحيى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
وعنو أبو الجارود والثوري دعى إلى اهلل بعد استشهاد أبيو وجاىد أعداء اهلل إلى أف اسشهد سنة 
خمس وعشرين ومائة، وثأر اهلل لو بأف سلط أبا مسلم على قتلتو فقتلهم كما ثأر للحسين جده 

 صلى اهلل عليهما.
 لك وغيرىما، ىو يحيى بن زكريا.)مح ـ( يحيى بن أبي زايدة، عن أبيو وما

)مح ط ش( يحيى بن سالم الفراء الكوفي روى منسك الحج، عن ابن الجارود والباقر وروى 
عن إسرائيل وصباح المزني وعنو عباد وأبي إدريس وإسماعيل بن إسحاؽ زعم الذىبي أف 

 الدارقطني ضعفو.
فطر بن خليفة ويزيد بن زياد، )ـ( يحيى بن ساـ الكوفي، عن موسى بن طلحة، وعنو األعمش و 

 وثقو ابن حباف احتج بو الترمذي والنسائي، توفي بعد المائة.
( يحيى بن سعيد بن أباف بن سعيد بن العاص األموي الكوفي، عن أبيو وىشاـ وأبي إسحاؽ 4)

واألعمش، وعنو ابنو سعيد وأحمد وإسحاؽ وابن معين، ووثقو والدار قطني والنسائي وأبو 
 ي سنة أربع وتسعين ومائة.داود، توف

ؽ( يحيى بن سعيد بن فروح التيمي أبو سعيد األحوؿ القطاف البصري أحد أئمة الجرح  4)
والتعديل، عن إسماعيل بن أبي خالد وىشاـ وعطاء بن السائب واألعمش ومحمد بن عجالف 

لى وغيرىم، وعنو ابن مهدي وعفاف وأحمد وإسحاؽ ويحيى وعلي وغيرىم، رمى بالتحامل ع
أىل البيت، وقاؿ ابن سعد: ثقة حجة رفيعاً مأموناً. توفي في صفر سنة ثماف وستين ومائة، 



 احتج بو الجماعة.
)ش( يحيى بن سعيد العبشمي السعدي من بنى سعد بن تيم وقيل السعيدي الشهيد، عن ابن 

ديث، جريح، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن أبي ذر بحديثو الطويل أنكروا عليو ىذا الح
قاؿ ابن حباف: ال يجوز اإلحتجاج بو إذا انفرد. وعنو محمد بن مزروؽ والحسن بن عرفة 

وموسى بن العباس القشيري والحسن بن إبراىيم البياضي وإبراىيم بن حرب ومحمد بن غالب، 
 تماـ وإبراىيم بن زبير وجماعة.

(3/174) 

 

لبخاري المدني قاضي القضاة ( يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو أبو سعيد األنصاري ا5)
للدوانيقي، عن أنس والسائب بن يزيد وأبي أمامة بن سهل وابن المسيب ومحمد بن علي ابن 
الحنفية وخالئق، وعنو شعبة ومالك والسفياناف والليث وابن أـ أنس وخلق، وثقو العجلي وابن 

ومائة، احتج بو سعد، وقاؿ: حجة وابن معين والنسائي وغيرىم. توفي سنة ثالث وأربعين 
 الجماعة.

)ش( يحيى بن سعيد القرشي السعدي، عن ابن جريح، وعنو الحسن بن عروة والحسن بن 
 إبراىيم البياضي ومحمد بن غالب وغيرىم، تكلم فيو بدوف حجة.

)ط ش( يحيى بن سعيد الحمصي العطار األنصاري، عن حريز بن عثماف وفضيل بن مزروؽ 
اؽ ومحمد بن مصفي، وسليماف بن سلمة، قاؿ ابن مصفى: والمسعودي وغيرىم، وعنو إسح

.  ثقة وتكلم عليو غيره وقاؿ أبو داود: جائز الحديث. قلت: كاف قاضياً للسفاح الغشـو
)ش( يحيى بن سعيد التمي أبو حياف الكوفي، عن أبيو والشعبي وأبي زرعة، وعنو أيوب وشعبة 

ب سنة، توفي سنة خمس وأربعين ومائة، وابن المبارؾ وغيرىم، قاؿ العجلي: ثقة صالح صاح
 احتج بو الجماعة، ووثقو ابن معين والثوري أيضاً وقاؿ ابن فضيل: كاف صدوقاً.

 )مح ط( يحيى بن سعيد، عن الباقر وسليماف بن يسار، وعنو الفضل بن دكين، ىو األنصاري.
 )جا( يحيى بن سعيد، عن أبي فروة، وعنو الحكم بن ىشاـ.

 سعيد، عن عمرو بن نافع، وعنو يزيد بن ىاروف األنصاري.)ط جا( يحيى بن 
 )ش( يحيى بن سعيد، عن ىذيل بن عبد اهلل، وعنو موسى بن مرواف.

 )مح( يحيى بن سعيد، عن النعماف بن مرة، ىو األنصاري.
)ط( يحيى بن سفياف، عن عاصم، وعنو مسداد، والصواب: يحيى، عن سفياف، وىو يحيى 

 القطاف.



سلمة بن كهيل الحضرمي الكوفي، عن أبيو، وعنو ابنو إسماعيل ووكيع ويحيى  )مح( يحيى بن
الحماني، أخرج لو الحاكم في المستدرؾ، وعداده في ثقات محدثي الشيعة، روى حديث 

 >النظر إلى وجو علي عبادة< فنالوا منو. توفي سنة اثنتين وتسعين ومائة، احتج بو الترمذي.

(3/175) 

 

الهاشمي، عن إسماعيل بن بشير، وعنو الليث بن سعد، وثقو النسائي ( يحيى بن سليم 2)
 واحتج بو أبو داود.

)مح ط( يحيى بن سليم الطائفي أبو محمد القرشي موالىم الجزار، عن إسماعيل بن أمية 
وإسماعيل بن كثير والصادؽ وغيرىم، وعنو أحمد وإسحاؽ والشافعي وغيرىم، وثقو ابن سعد 

إالَّ في عبيد اهلل بن عبد اهلل، وقاؿ أبو حاتم: محلو الصدؽ. توفي سنة  وابن معين والنسائي
 خمس وتسعين ومائة، احتج بو الجماعة.

 )ط( يحيى بن سليماف الطائفي، عن عثماف بن سعيد، والصواب: يحيى بن سليم.
)ش علوي( يحيى بن سليماف بن أبي يحيى بن سعيد الجعفي أبو سعيد الكوفي، عن الدارودي 

محاربي وابن وىب وغيرىم، وعنو البخاري وأحمد بن الحسن الترمذي والحسن بن سفياف، وال
 وثقو ابن حباف، وقاؿ: ربما أغرب. توفي سنة سبع وثالثين ومأتين.

 )ش( يحيى بن سليماف، عن ىشاـ، وعنو عمرو بن زياد.
ن سعد وابن )ـ( يحيى بن ثعلبة الخزاعي المدني، عن مالك وسليماف بن بالؿ، وعنو يحيى ب

 ساعد، وكاف يفخم أمره.
 )مح( يحيى بن سهل، عن أبيو، وعنو وكيع.

( يحيى بن سالَـّ البصري اإلفريقي، عن الثوري ومالك بن أبي عروبة ومالك وغيرىم، وعنو 5)
يحيى بن معين وحسين بن الفضل الواسطي، ويوسف بن عيسى. قاؿ ابن عدي: يكتب حديثو 

 مع ضعفو.
 ئمتنا الخمسة.قلت: حديثو عند أ

 )ط( يحيى بن شعيب، عن أبي مخنف، وعنو زيد بن المعدؿ.
 )قب( يحيى بن الشبل، عن جده، وعنو موسى بن عبيدة زعم الذىبي أنَّو ال يعرؼ.

 )مح( يحيى بن أبي شهاب، عن ابن أبي ليلى، وعنو أبو ىشاـ الرفاعي.
وسليماف بن بالؿ وإسحاؽ )ـ ش ؿ( يحيى بن صالح الوحاظي أبو زكريا الحمصي، عن مالك 

الكلبي وخلق، وعنو البخاري وابن أبي داود ويعقوب بن سفياف وغيرىم، وثقو ابن معين، قاؿ 



 في التذكرة: وثقو جماعة.
قلت: وضعفو أحمد وقاؿ يميل إلى مذىب جهم. توفي سنة اثنتين وعشرين ومأتين، احتج بو 

 الجماعة إالَّ النسائي.

(3/176) 

 

لح اإليلي، عن إسماعيل بن أمية، وعنو يحيى بن بكير، تكلم عليو بغير )ش( يحيى بن صا
 حجة.

 )ط( يحيى بن صالح الحريري، عن مالك بن خالد، وعنو إبراىيم بن محمد
)ش( يحيى بن صبيح النيسابوري أبو عبد الرحمن المقري، عن قتادة وعمرو بن دينار، وعنو 

و داود والحاكم، وقاؿ أبو حاتم: ال بأس بو. احتج ابن أبي عروبة وابن عيينة والقطاف، وثقو أب
 بو أبو داود.

)ش( يحيى بن الضريس مصغراً البجلي موالىم أبو زكريا الرازي، عن الثوري وابن إسحاؽ وجرير 
بن عبد الحميد وإسحاؽ وإبراىيم بن موسى، وثقو ابن معين، وقاؿ النسائي: ليس بو بأس. 

 سلم والترمذي.توفي سنة ثالث ومأتين، احتج بو م
)ش( يحيى بن أبي طالب جعفر بن الزبرقاف، عن معروؼ الكوفي ويزيد بن ىاروف وطبقتو، وعنو 

 ابن السماؾ وابن البختري، وثقو الدار قطني وغيره، توفي سنة خمس وسبعين ومأتين.
)ش( يحيى بن طلحة بن عبيد اهلل المدني، عن أبيو وابن ىريرة، وعنو بنوه إسحاؽ وبالؿ 

 حة، وثقو العجلي، واحتج بو الترمذي وابن ماجة.وطل
)ط( يحيى بن طلحة بن أبي كثير اليربوعي أبو زكريا الكوفي، عن شريك وقيس بن الربيع 

واألحوص، وعنو الترمذي وعبد اهلل بن زيد وأحمد بن يحيى األودي، وثقو ابن حباف، وقاؿ 
 الذىبي: صويلح الحديث. احتج بو الترمذي.

بن عباد بن سناف السلمي أبو ىبيرة الشيباني، عن جده سناف وأبيو وأنس )مح ط( يحيى 
وجابر، وعنو منصور بن المعتمر ومسعر والسدي وليث بن أبي سليم، وثقو النسائي، قاؿ أبو 

 داود: توفي في والية يوسف بن عمرو، احتج بو مسلم واألربعة.
بيو وجده، وعنو ىشاـ وأبو إسحاؽ، )ط( يحيى بن عباد بن عبد اهلل بن الزبير األسدي، عن أ

 وثقو ابن معين والدارقطني والنسائي، توفي بعد المائة، احتج بو األربعة.
 )ط( يحيى بن عبداهلل بن األخنس، عن الوليد بن عبد اهلل، وعنو مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة.
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ري، عن مالك والليث وابن )ش( يحيى بن عبد اهلل بن بكير المخزومي موالىم أبو زكريا المص
لهيعة وخلق، وعنو البخاري، وروح بن الفرج وأبو زرعة وطائفة، وثقو في الكاشف وابن حباف، 

وقاؿ في الميزاف: وثقو غير واحد. احتج بو الشيخاف وابن ماجة، توفي سنة إحدى وثالثين 
 ومأتين.

ي، عن عبد اهلل بن مسلم )مح ـ( يحيى بن عبد اهلل بن الحارث التيمي أبو الحارثي الجابر 
الحضرمي وسالم بن أبي الجعد وعيسى مولى حذيفة، وعنو شعبة وأبو عوانة والسفياناف، وقاؿ 

 أحمد:ال بأس بو. وقاؿ ابن عدي: أرجوا أنَّو ال بأس بو. احتج بو األربعة.
 )ط ش( يحيى بن عبداهلل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب اإلماـ أبو الحسين، عن

أبيو والصادؽ، وعنو أحمد بن عبد اهلل بن ربيعة وحصين بن المخارؽ أبو جنادة وروى عن 
النفس الزكية وأباف بن ثعلب، وعنو مخوؿ بن إبراىيم وبكار بن زياد ويحيى بن مساور وعمر بن 
حماد، دعا إلى اهلل سبحانو وجاؿ في ألرض وبث دعاتو إلى أف تحيل عليو ىاروف الرشيد وأمنو 

أصحابو، ثم غدر بو والقصة مشهورة، ُثمَّ حبسو إلى أف استشهد، قيل: سما وقيل بنى  وأمن
عليو إسطوانة. وقيل غير ذلك، وكاف ظهور موتو صلى اهلل على روحو سنة بضع وثمانين ومائة، 

 احتج بو السيوطي في الجامع الكبير.
أبي عمرو ويزيد بن الهاد )ـ( يحيى بن عبد اهلل بن سالم بن عبد اهلل العمري، عن عمرو بن 

وىشاـ وغيرىم، وعنو الليث وابن وىب والمقري، قاؿ النسائي: مستقيم الحديث. وقاؿ ابن 
حباف في الثقات: ربما أغرب. وقاؿ في الكاشف: صدوؽ. توفي سنة ثالث وخمسين ومائة، 

 احتج بو مسلم وأبو داود والنسائي.
سن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو )مح( يحيى بن عبد اهلل بن موسى الجوف بن الح

 محمد، عن أبيو، وعنو المرادي.
 )ط( يحيى بن عبد اهلل...، عن إبراىيم بن يوسف، وعنو أبو كريب.
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يحيى بن عبداهلل بن صيفي المخزومي موالىم، عن أبي معبد وعكرمة وعنو إسماعيل بن أمية 
 واحتج بو الجماعة.وزكريا بن إسحاؽ، وثقو النسائي وابن معين، 

)ش( يحيى بن عبد الّلو البابلي الحراني، عن األوزاعي وأبي بكر بن أبي مريم وصفواف بن 
عمرو. وعنو: أبو إسحاؽ الجوزجاني وأبو شعيب الحراني وخلق متكلم فيو، واحتج بو البخاري 



 في األدب، والطبراني في الكبير والبيهقي.
 عن عبد الّلو بن عمر، وعنو أبو الشيخ.)ش( يحيى بن عبد الّلو أبو زكريا، 

 )ش( يحيى بن عبداهلل، عن داود بن قيس ىو البابلي.
 )مح( يحيى بن عبد اهلل، عن ابن الماجشوف، وىو ابن عبد اهلل بن بكير.

 )ش( يحيى بن عبد الباقي المصيصي األزدي، عن يماف بن سعيد، وعنو الطبراني.
دي األجلح الشيعي مرة يذكر باسمو مرة بلقبو وقد مر )ط( يحيى بن عبد اهلل أبو حجية الكن

 في أجلح.
ش ؿ ؽ( يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن ميموف الحماني أبو زكريا الكوفي، عن  2)

أبيو وقيس بن الربيع وشريك وحسين األشقر وغيرىم، وعنو البغوي وإبراىيم بن منيع وطائفة، 
رى لو شيئاً منكراً وأرجو أف ال بأس بو. وقاؿ الذىبي: وثقو ابن معين، وقاؿ ابن عدي: لم أ

شيعي بغيض. توفي سنة ثماف وعشرين ومأتين، وعاده في ثقات محدثي الشيعة، واحتج بو 
 الجماعة.

)مح( يحيى بن عبد الرحمن بن مالك األرحبي الكوفي، عن المطلب بن زياد ويوسف بن أبي 
مر بن صباح وجماعة، قاؿ ابن نمير: ال بأس بو. يعقوب وغيرىما، وعنو أبو كريب ومحمد بن ع

وقاؿ الدار قطني: صالح، يعتبر بو. وقاؿ في الكاشف: صدوؽ. وقاؿ ابن حباف في الثقات: 
 ربما خالف. احتج بو األربعة إالَّ أبا داود.

)كم( يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة اللخمي أبو محمد المدني، عن أبيو وابن 
امة بن زيد، وعنو زيد بن أسلم ومحمد بن َعْمرو بن علقمة، وثقو النسائي، توفي سنة عمر وأس

 أربع ومائة، احتج بو مسلم واألربعة.
 )جا( يحيى بن عبد الرحمن، عن يزيد بن ىاروف، وعنو أبو الحسن الطبري.

(3/179) 

 

 اتم.)ط( يحيى بن عبدؾ، عن عبد الصمد بن عبد العزيز المقرئ، وعنو ابن أبي ح
 )قب( يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي عنبة، عن أبيو، وعنو محمد بن سعيد األصفهاني.
)ش( يحيى بن عبيد اهلل بن عبداهلل بن وىب التيمي، عن أبيو، وعنو يحيى القطاف ووثقو وابن 

 المبارؾ، احتج بو الترمذي وابن ماجة.
حسن، وعنو الحماداف وابن علية )مح ـ( يحيى بن عتيق الطفاوي البصري، عن مجاىد وال

 وغيرىم، وثقو أحمد وابن معين، احتج بو مسلم وأبو داود والنسائي.



)جا( يحيى بن عثماف بن سعيد بن كثير القرشي الحمصي، عن بقية، والوليد وأبي صالح، وعنو 
أبو داود والنسائي وابن ماجة وأبو عروبة، وثقو النسائي، توفي سنة خمس وخمسين ومأتين، 

 كاشف: ثقة من األبداؿ.قاؿ في ال
)ش( يحيى بن عثماف بن صالح السهمي أبو زكريا المصري، عن أبيو ونعيم بن حماد وعنو ابن 

ماجة والطبراني والحسن بن سفياف، قاؿ في الميزاف: صدوؽ إنشاء اهلل. توفي سنة اثنيتن 
 وثمانين ومأتين.

ي وابنو محمد وعلقمة، وثقو )جا( يحيى بن عروة بن الزبير األسدي، عن أبيو، وعنو الزىر 
 النسائي، وقاؿ أبو حاتم: يقاؿ أعلم من أخيو ىشاـ، احتج بو الشيخاف وأبو داود.

)مح( يحيى بن عقيل الخزاعي البصري، عن عمراف بن حصين وابن أبي أوفا، وعنو واصل مولى 
البخاري في ابن عيينة ومنصور بن زاداف، قاؿ ابن معين: ليس بو بأس. احتج بو الجماعة، لكن 

 التاريخ وإال الترمذي ومحمد في الذكر.
يحيى بن علي بن حمود بن ميموف بن أحمد بن علي بن عبيد اهلل بن عمر بن إدريس بن عبد 

اهلل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب يسمى المعتلى تسمى بالخالفة باألندلس سنة 
جاعة، قتل في بعض حروبة سنة سبع ثالث عشرة وأربع مائة، وكاف فارساً مشهوراً بالش

 وأربعمائة، ذكره في اإلكماؿ.
 )ـ( يحيى العرباف أبو زيد الهروي الخراساني، عن حاتم بن إسماعيل، وعنو يزداد بن أسد.
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)ط( يحيى بن عفاف بفتح المهملة، عن أبي الهجيمي، وعنو مسدد، والصواب: يحيى بن سعيد 
المعجمة وآخره مهملة وفي الخالصة: نوف واسمو المثنى بن سعيد العطار، عن أبي غفار بكسر 

 الطائي. قاؿ أبو حاتم: صالح الحديث. احتج بو األربعة إالَّ ابن ماجة.
)ش مح( يحيى بن عقبة بن أبي العيزار أبو القاسم، عن محمد بن أبي ليلى ومنصور وأبي 

 ما، تكلم عليو ورمي بالكذب.إسحاؽ، وعنو حكم بن سليماف ومحمد بن بكار الزيات وغيرى
 )جا( يحيى بن عطاء، عن عاصم األحوؿ، وعنو بشير بن معاذ.

)ط( يحيى بن علي بن أبي منصور يحيى المعروؼ بالمنجم أبو أحمد، عن عمر بن شيبة، وعنو 
أبو الفرج األصبهاني، كاف نديم العباسية معتزلي المذىب، توفي سنة ثالث مائة، خرج لو في 

 لملح واألشعار فقط.األخبار وا
( يحيى بن علي بن يحيى بن خالد الزرقي المدني، عن أبيو، وعنو إسماعل بن جعفر توفي 3)



 سنة تسع وعشرين ومائتين، احتج بو األربعة إال ابن ماجو.
 )ط( يحيى بن علي الربعي، عن أباف بن تغلب، وعنو أحمد بن نوح الجذامي.

 نو أبو الفرج.( يحيى بن عمر، عن عمر بن شيبة، وع3)
)ش( يحيى بن عمر بن مالك النكري المصري، عن أبيو، وعنو ابنو مالك وبشير بن الوليد 

 ومسلم بن إبراىيم تكلم فيو، وقاؿ الدار قطني: صويلح، احتج بو الترمذي.
)مح ط ش قب( يحيى بن العلى الرازي البلخي أبو عمرو النحوي، عن الزىري وزيد بن أبي 

د بن أسلم وعنو عبد الرزاؽ وعاصم بن علي وجبارة بن المغلس وطائفة، سليم والصادؽ وزي
 قاؿ الذىبي من النبالء: روى في فضائل أىل البيت فنالوا منو. احتج بو الترمذي وابن ماجة.

 )ش( يحيى بن عوؼ، عن زرارة، وعنو مسدد.
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لثوري ومسعر، وعنو )ـ ش قب( يحيى بن عيسى التميمي القاحوري الرملي، عن األعمش وا
أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وأحمد بن سناف وطائفة، قاؿ بعضهم: رمي بالتشيع وتكلم 
عليو آخروف، وأثنى عليو أحمد، ووثقو العجلي، روى حديث >النظر إلى وجو علي عبادة< 

 احتج بو مسلم واألربعة إالَّ النسائي والبخاري في األدب.
 لخارجين للجهاد مع اإلماـ محمد بن إبراىيم والمتابعة لو.قلت: وعداده في العلماء ا

)مح( يحيى بن أبي غنية، ىو يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية الخزاعي أبو زكريا، 
عن ىشاـ واألعمش والصلت بن بهراـ، وعنو ابن المديني وابن معين وأحمد ووثقاه، ووثقو أبو 

 ، احتج بو الجماعة إالَّ أبا داود.داود ، توفي سنة ثماف وثمانين ومائة
)مح( يحيى بن فصيل الغنوي الكوفي، عن حسن بن صالح، وعنو محمد بن حميد، قاؿ في 

 اإلكماؿ: عداده في الكوفيين.
 )مح( يحيى بن قيس، عن كثير بن األسود، وعنو قيس.

المبارؾ،  )ش( يحيى بن كثير من درىم العنبري أبو غساف البصري، عن قرة بن خالد وعلي بن
وعنو بندار وعمر بن علي ومحمد بن بشار، قاؿ النسائي: ليس بو بأس. وثقو في الكاشف 

 وعباس، وقاؿ أبو حاتم: صالح الحديث. توفي سنة ست ومأتين، احتج بو الجماعة.
( يحيى بن كثير، عن عثماف بن ساج ولو رواية، عن عمراف بن حصين وابن مسعود، وعنو 3)

 سلم بن إبراىيمعلي بن المبارؾ وم
( يحيى بن أبي كثير أبو نصر الطائي موالىم اليامي، عن أبي أمامة وابن مسعود في مسلم، 5)



وعن أنس في النسائي وذلك مرسل، وعن أبي سلمة وزىير بن محمد وغيرىم، وعنو ابنو عبد 
يد: ىو اهلل وىشاـ الدستوائي وأباف بن عياش وعلي بن سهيل وغيرىم، وثقو أبو حاتم، وقاؿ سع

أحسن حديثاً من الزىري. وقاؿ أحمد إذا خالفو الزىري فالقوؿ قوؿ يحيى. وتوفي سنة عشرين 
 ومائة، احتج بو الجماعة.

 )مح( يحيى بن أبي لبينة المدني، عن جده، وعنو وكيع لم ياتوا في تضعيفو بحجة.
 )ش( يحيى بن مالك بن أنس األصبحي، عن أبيو ونافع، وعنو بكير بن الشرود.

(3/182) 

 

 )ط( يحيى بن المبارؾ الزاىد المدني، عن إسماعيل بن أبي زياد، وعنو كامل البويطي.
)ط ش( يحيى بن المتوكل أبو عقيل المدني، عن المنكدر وعمر بن محمد بن عبيد وعيسى بن 

جعفر، وعنو يحيى ووكيع وأبو نعيم وغيرىم، وثقو في الكاشف، ورواية عن يحيى، توفي سنة 
 تين ومائة، احتج بو أبو داود.سبع وس

)ش( يحيى بن محمد البحتري الحباني أبو زكريا البغدادي، عن زياد بن يحيى، وعنو الحسين 
 بن محمد بن عبيد وأبو مسلم الملجي، وثقو الخطيب أبو بكر الحافظ، أىملو موالنا.

 )مح( يحيى بن محمد بن بشير، عن يحيى بن سليم الطائفي، وعنو المرادي.
يحيى بن محمد بن السكن القرشي أبو عبيد البصري نزيل بغداد البزار، عن معاذ بن  )ؽ(

ىشاـ وروح بن عبادة وريحاف بن سعيد، وعنو البخاري وأبو داود والنسائي والمحاملي، وثقو 
 النسائي.

)ش ؽ( يحيى بن محمد بن صاعد أبو محمد الهاشمي موالىم، عن بندار بن يوسف ولوين 
وسوار بن عبد اهلل وخالئق، وعنو أبو القاسم البغوي والدار قطني وأبو أحمد  وأحمد بن منيع

الكاتب وخلق، وثقو الدار قطني وموالنا وأثنى عليو غير واحد، وكاف من بحور العلم، توفي سنة 
 ثماف عشرة وثالثمائة.

 )كم( يحيى بن محمد بن قيس، عن عمرو بن أبي عمرة مولى المطلب، وعنو حفص بن عمر.
( يحيى الهادي بن محمد بن الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي أبو 2)السيد ع 

الحسين، عن عمو الناصر بن الهادي، وعنو أبو العباس الحسني واإلماـ أبو طالب وعلي بن 
بالؿ وعلي بن محمد بن سليماف الرسي خرج إلى أرض الديلم وحمل مصنفات جده وبو 

ولعل وفاتو بعد العشرين والثالثمائة، وقاؿ في الجامع الوجيز سنة  اشتهر مذىبو في تلك الديار
 ست وستين وثالثمائة.



 )مح( يحيى بن محمد بن موسى بن ىاروف، وعنو المرادي.
)مح ؽ( يحيى بن محمد بن نشير ػ بنوف ػ عن أبي بكر بن عياش والمقداد بن األسود العجلي 

 المرادي، وثقو الدار قطني، وقاؿ: حافظ.ويحيى بن الطائفي، وعنو عبداهلل بن زيداف و 
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)ش( يحيى بن محمد بن بنذة أبو زكريا الحافظ المشهور، عن محمد بن عبد الرحيم وغيره، 
 وعنو أبو الشيخ.

 )جا( يحيى بن محمد الرىباف، عن عباد بن بشير، وعنو أبو داود.
 )ش( يحيى بن محمد، عن بندار ىو ابن صاعد.

يحيى بن المساور الهمداني التميمي، عن أبيو والصادؽ واإلماـ الحسين )مح قب محيط( 
الفخي وغيرىم، وعنو حرب بن الحسن وعبد العزيز بن إسحاؽ وحسن بن حسين العرني، قاؿ 
األزدي: كذاب، وقاؿ اإلماـ القاسم بن محمد: ىذا وإف النواصب اليزالوف يكذبوف أولياء الّلو  

لى اهلل عليو وآلو وسلم. كاف يحيى بن مساور من رجاؿ الزيدية كما كذب أشقاىم رسوؿ اهلل ص
بايع يحيى بن عبد اهلل، وكاف قد أعطاه يحيى ثالث بدر، ُثمَّ أف يحيى احتاج فقاؿ البن مساور: 

احتل لي في ألف دينار. فقاؿ: ابعث برسوؿ ومعو بغل فوجو إليو ابن مساور بالثالث البدر، 
ىذا الذي أعطيتني علمت أنك ستحتاج. فقاؿ: خذ بعضو. فقاؿ  فقاؿ لو يحيى: ما ىذا؟ قاؿ:

 ابن مساور ال واهلل ما كاف اهلل ليراني آخذ على حبكم درىماً واحداً.
 )ش( يحيى بن مسلم، عن ابن الزبير، وعنو بقية بن الوليد، زعم الذىبي أنو ال يعرؼ.

 ي بن إبراىيم.)ش( يحيى بن محمد بن مطرؼ، عن أبي ىماـ الدالؿ، وعنو أبو عل
 )مح( يحيى بن مطيع، عن عثماف بن زفرة، وعنو المرادي.

)ط ش( يحيى بن معين بن عوف العطفاني أبو زكريا البغدادي صاحب الجرح والتعديل وإماـ 
أىل الحديث، عن ىشيم وابن المبارؾ وابن عيينة والقطاف والطبقة، وعنو الشيخاف وأبو داود 

ئق، وثقو النسائي وعظم شأنو أىل الفن، قاؿ اإلماـ المهدي وأحمد وأبو أحمد الحاكم وخال
يحيى: اجتهد في تنقيح الحديث، ولو ورع وتعظيم ألىل البيت عليهم السالـ، توفي سنة ثالث 

 وثالثين ومأتين، احتج بو الجماعة.
)جا( يحيى بن موسى بن إسحاؽ، عن عثماف بن عمر اإليلي، وعنو حسن بن عبد اهلل بن أحمد 

 كري.العس
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)جا( يحيى بن المغيرة بن إسماعيل المخزومي أبو سلمة المدني، عن أبيو وأخيو وابن أبي 
فديك، وعنو الترمذي وابن صاعد وأبو الحسين الدامغاني وأبو حاتم، ووثقو توفي سنة ثالث 

 وخمسين ومائة.
 )ف( يحيى بن مقداد،، عن موسى بن يعقوب، وعنو الزبير بن بكار.

 حيى بن مهدي بن عبد الرزاؽ، وعنو أبو بكرة بن بكار.)ـ( ي
 )جا( يحيى بن نصر، عن يحيى بن سالـ، وعنو الهداني.

 )ش( يحيى بن مساعد، عن أبي الزبير والصواب: يحيى بن مسلم وقد مر.
 )ـ( يحيى بن نصر بن سابق الخوالني، عن ابن وىب والصواب: بحر بموحدة وقد مر.

البريد، عن أبي خالد ويحيى بن ىاشم، وعنو حسين بن الحكم )مح( يحيى بن ىاشم بن 
 وإسماعيل بن إسحاؽ.

)نص ـ ش( يحيى بن ىاشم السمسار أبو زكريا الغساني الكوفي، عن األعمش وأبي الجارود 
وغيرىما، وعنو محمد بن أيوب الرازي ومحمد بن علي وحسين بن الحكم بن الوشاء كذبوه، 

. وخرج لو المؤيد باهلل. روي  في فضل الوصي فلذلك كذبو الخصـو
 )محيط( يحيى بن ىشاـ، والصواب: بن ىاشم.

 )ط( يحيى بن ىماـ الجواني، عن ميسر بن إسماعيل، وعنو علي بن ىاشم.
)مح( يحيى بن أبي الهيثم البسطامي الكوفي، عن األصبغ بن نباتة والشعبي، وعنو ابن المبارؾ 

 ووكيع، ووثقو ابن معين.
 واقد، عن ابن أبي عتية، وعنو إسحاؽ بن محمد. )ش( يحيى بن

)ط ش( يحيى بن يحيى السبائي الغساني أبو عثماف الدمشقي، عن ابن المسيب وابن إدريس 
الخوالني، وعنو محمد بن راشد وابن عيينة وابنو ىشاـ بن يحيى، وثقو ابن معين وابن سعد، 

 توفي سنة أربع وثالثين ومائة، احتج بو أبو داود.
 يحيى بن يحيى، عن شريك، وعنو علي بن شيبة، الظاىر أنَّو الغساني. )ـ(

)جا كم( يحيى بن يحيى بن كثير الليثي أبو محمد األندلسي، عن ابن عيينة والليث وابن 
 وىب، وعنو أبو الحسن وداود البيهقي، توفي في رجب سنة أربع وثالثين ومأتين.
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كريا القطواني الكوفي، عن األعمش ويونس بن حياف )ؿ( يحيى بن يعلى األسلمي أبو ز 
وغيرىما، وعنو جندؿ بن والق وحميد بن الربيع وإبراىيم بن حبيب وجماعة، قاؿ في تاريخ 

 اإلسالـ: شيعي ضعيف. توفي رأس المأتين، احتج بو الترمذي والطبراني في األوسط.
فخي رحمهم اهلل ومتابعتو لآلؿ قلت: كاف يحيى أحد العلماء النافذة بصائرىم مع الحسين ال

.  سبب ضعفو عند الخصـو
 )مح( يحيى بن يعلى، عن موسى بن أيوب، وعنو إبراىيم بن محمد بن ميموف.

 )ش( يحيى بن يعلى، عن عمار بن زريق، وعنو إبراىيم بن عيسى التنوخي.
 )ط( يحيى بن يعلى، عن أبي حذيفة، وعنو المحاملي.

 ن عبيداهلل بن أبي رافع، وعنو حرب بن الحسن الطحاف.)ش( يحيى بن يعلى، عن محمد ب
)مح ـ ش( يحيى بن يعمر بن القيسي بن سليماف الجدلي العدواني البصري، عن عائشة وابن 
عباس وأبي ذر وعلي صلوات اهلل عليو وعمار، وعنو سليماف التيمي وإسحاؽ بن سويد وقتادة 

 ي قبل التسعين، احتج بو الجماعة.وعطاء الخراساني، وثقو أبو حاتم والنسائي، توف
)مح ش( يحيى بن اليماف العجلي أبو زكريا الكوفي، عن ابن عجالف واألعمش والثوري 
وشريك، وعنو ابنو داود وبشر بن الحارث وأبو كريب وسفياف بن وكيع وخلق، قاؿ ابن 

فسو ال المديني: صدوؽ. تغير حفظو. قاؿ ابن عدي: عامة ما يرويو غير محفوظ، وىو في ن
 يتعمد الكذب. توفي سنة تسع وثمانين ومائة، احتج بو مسلم واألربعة.

)ط( يحيى البكاء البصري، ىو ابن مسلم، عن ابن عمر وأبي العالية، وعنو عبد الوارث وعلي 
بن عاصم، قاؿ ابن سعد: ثقة إنشاء اهلل. توفي سنة سبع وثالثين ومائة، احتج بو الترمذي وابن 

 ماجة.
 التستري، عن إبراىيم بن نافع الصانع، وعنو ولده محمد.)ـ( يحيى 

 )ط( يحيى الرملي، ىو ابن عيسى.
 )ط( يحيى الرزقي، ىو ابن خالد.

 )ط( يحيى الغساني، ىو يحيى بن يحيى.
 )ط( يحيى، عن سفياف ىو أبي سعيد.
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الفروي وإسماعيل )ؿ( يحيى الطويل، ىو ابن حميد، عن أبيو ونافع، وعنو عبد اهلل بن عيسى 
 بن عياش، قاؿ ابن عدي: أحاديثو مستقيمة.



 )مح( يحيى عن ابن شهاب، ىو ابن اليماف.
 )مح( يحيى، قاؿ: صليت خلف ابن جعفر الصادؽ لعلو بن زيد بن علي.

 ( يحيى الحماني، عن شريك، ىو ابن عبد الحميد.2)
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 من اسمو يريم
أبي ذر وقيس بن سعد، وعنو صالح بن ميثم وأبو إسحاؽ، )قب( يريم بن العلى أبو العلى، عن 

 قاؿ ابن عقدة: شهد مع الوصي مشاىده، وتوفي في حبس الحجاج.
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 من اسمو يزداد
 )ـ( يزداد بن أسد الدينوري، عن يحيى بن العرباء، وعن أبو بكر الدينوري.

(3/189) 

 

 من اسمو يزيد
بوعمر والبصري الزاىد، عن أبيو وأنس والحسن، وعنو )نص مح ط ش( يزيد بن أباف الرقاشي أ

األعمش وأبو الزناد وحماد بن سلمة وغيرىم، تكلم فيو شعبة، وقاؿ ابن عدي: أرجو أنَّو ال 
 بأس بو. توفي عشر الثالثين والمائة، احتج بو الترمذي وابن ماجة.

وزيد بن أسلم، وثقو أبو )ط( يزيد بن أمية الدؤلي أبو سناف، عن علي وابن عباس، وعنو نافع 
 زرعة، واحتج بو األربعة إالَّ الترمذي.

 )مح( يزيد بن بكير، عن محمد بن عبد، وعنو المحاربي.
 )ط( يزيد بن بريدة، عن ابن عمر، وعنو حسين المعلم.

)مح( يزيد بن إبراىيم، عن ابن سيرين، وعنو وكيع، لعلو التستري الذي احتج بو الجماعة ووثقو 
 حاتم وابن معين ووكيع والنسائي. أحمد وأبو

( يزيد بن بالؿ بن الحارث الفزاري، عن علي عليو السالـ وشهد معو صفين، وعنو مواله  2)
 كيساف، احتج بو ابن ماجة في التفسير.



 )جا( يزيد بن جابر، عن معاذ، وعنو ولده يزيد.
 )قب( يزيد بن جعدبة، عن الزىري، وعنو حسين بن حفص.

ي حبيب مولى شريك بن الطفيل األزدي أبو رجاء المصري عالمها، عن عبد اهلل ( يزيد بن أب5)
بن الحارث بن جزء وأبي الخير اليزني وغيرىما خلق كثير، وعنو سعيد بن أيوب وحيوة بن 
شريح وابن لهيعة وخلق، وثقو ابن سعد وأثنى عليو غيره، توفي سنة ثماف ومائة، احتج بو 

 الجماعة.
التيمي أبو حياف، عن زيد بن أرقم وغيره، وعنو األعمش والثوري وغيرىما،  )ش( يزيد بن حساف

 وثقو النسائي، واحتج بو مسلم وأبو داود والنسائي.
)مح( يزيد بن أبي خصيفة، ىو يزيد بن عبد اهلل بن أبي خصيفة الكندي المدني، عن أبيو 

وغيرىم، وثقو أبو حاتم  والسائب ابن يزيد وعروة، وعنو ابن جريح وسليماف بن بالؿ ومالك
 وابن معين والنسائي وفي الكاشف، واحتج بو الجماعة.
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)ط جا( يزيد بن أبي خالد الداالني، والصواب: يزيد أبو خالد الكوفي عن المنهاؿ وقيس بن 
مسلم والحكم وقتادة، وعنو شعبة وشجاع بن الوليد والثوري، وثقو أبو حاتم، وقاؿ النسائي 

  بأس بو. توفي سنة مائة، احتج بو األربعة.وأحمد: ال
ش( يزيد بن زريع التميمي العيشي أبو معاوية البصري، عن أيوب وحميد وسليماف التيمي  2)

وغيرىم، وعنو ابن المديني ومحمد بن المنهاؿ وقتيبة، وثقو ابن معين وأبو حاتم أثنى عليو 
 ئة، احتج بو الجماعة.أحمد، وقاؿ: ما أثبتو. توفي سنة اثنتين ثمانين وما

)قب( يزيد بن رويم، كاف عامالً للوصي، روي عن علي بن الحسين الجراح، وعنو ولده 
 حوشب.

( يزيد بن زياد أو ابن أبي زياد الكوفي مولى بني ىاشم الشاوري، عن عبد اهلل بن الحارث 5)
ة وابن إدريس وأبو بن نوفل ووىب بن عبد اهلل السوائي ومقسم وابن أبي ليلى وخلق، وعنو زايد

عوانة وابن عيينة والثوري وشريك وخلق، قاؿ الخزرجي: من أئمة الشيعة الكبار وكاف ممن بايع 
زيد بن علي عليو الصالة والسالـ، توفي سنة سبع وثالثين ومائة، عداده في ثقات محدثي 

 الشيعة، وقد نالوا منو، احتج بو مسلم واألربعة.
 عليو الصالة والسالـ، عن أبي رافع، وعنو زيد بن أسلم. )جا( يزيد بن زياد مولى علي

)ـ قب( يزيد بن سناف بن يزيد األموي موالىم أبو خالد، نزيل مصر، عن ابن مهدي ويحيى بن 



أيوب وغيرىما، وعنو السنائي وابن أبي حاتم، ووثقاه والطحاوي وابن حباف، توفي سنة أربع 
 جة.وستين ومأتين، احتج بو الترمذي وابن ما

 )ط ش( يزيد بن سناف، عن وىب بن جرير وعلي بن أحمد.
)ىا ش( يزيد بن عبد اهلل الشخير العامري أبو العلى البصري، عن عائشة وأبي ىريرة وأخيو 
 مطرؼ، وعنو قتادة وسماؾ وخلق، وثقو النسائي، توفي سنة ثماف ومائة، احتج بو الجماعة.
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المدني أبو عبد اهلل الليثي األعرج، عن عمر وأبي ىريرة وابن  )مح( يزيد بن عبد اهلل بن قسيط
المسيب، وعنو مالك والليث وأبو إسحاؽ وغيرىم، وثقو النسائي، وقاؿ ابن معين: صالح. 

 توفي سنة اثنتين وعشرين ومائة، احتج بو الجماعة.
كر محمد بن عمرو )مح ط ش( يزيد بن عبد اهلل بن الهاد الليثي أبو عبد اهلل المدني، عن أبي ب

بن حـز ومحمد بن كعب ومحمد بن إبراىيم، وعنو مالك وأنس بن عياض والليث، وثقو ابن 
 معين وابن سعد والنسائي، توفي سنة تسع وثالثين ومائة، احتج بو الجماعة.

 )جا( يزيد بن عبد اهلل، عن عمرو مولى المطلب، وعنو عمرو بن مالك المغافري.
 بن أبي بردة، والصواب: بريد ػ بضم الموحدة وفتح الراء المهلمة ػ.)ـ( يزيد بن عبد اهلل 

)ط( يزيد بن عبد ربو الربيدي أبو الفضل الجرجشي، عن بقية ووكيع، وعنو أبو داود وابن واره 
وأحمد بن الحسن الترمذي، وثقو أحمد وابن معين، توفي سنة أربع وعشرين ومأتين، احتج بو 

 ذي.مسلم واألربعة إالَّ الترم
)ط( يزيد بن عبد الرحمن، عن محمد بن إبراىيم، والصواب: يزيد بن عبد اهلل بن الهاد كما في 

 البخاري.
 )مح( يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدوالبي األسدي، عن إبراىيم السكسكي.

)مح( يزيد بن عبد العزيز بن سياة األسدي الحماني الكوفي، عن أبيو وىشاـ واألعمش 
ن أبي خالد، وعنو الثوري ويحيى بن آدـ وأبو نعيم، وثقو أحمد وابن معين، احتج وإسماعيل ب

 بو الشيخاف وأبو داود والنسائي.
)ش( يزيد بن عبد الرحمن بن عبد اهلل مولى علي صلوات اهلل عليو، عن أبي رافع، وعنو قيس 

 بن الربيع.
لمقبري وأبيو وأبي سلمة، وعنو )مح ط( يزيد بن عبد الملك أبو المغيرة النوفلي المدني، عن ا

عبد الرحمن بن القاسم وعبد العزيز األوسي وخالد بن مخلد، قاؿ )ـ( ىو عندىم ضعيف. 



 وقاؿ يحيى: ليس بو بأس. توفي سنة خمس وعشرين ومأتين، احتج بو أبو داود.
 )مح( يزيد بن عمر التميمي، عن أبيو، وعنو جميع بن عمر، أخرج لو القاضي عياض.
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)ـ( يزيد بن عمر المعافري المصري، عن المسور بن سناف، والصواب بن شداد، عن عبد اهلل 
بن عمرو وأبو سلمة عبد الرحمن الحيلي، وعنو الليث وابن لهيعة وعمرو بن الحارث، قاؿ أبو 

حاتم: ال رأس بو. وقاؿ في تاريخ اإلسالـ: ثقة، توفي في عشر األربعين والمائة. احتج بو 
 بعة إالَّ النسائي.األر 

 )ط( يزيد بن عمرو.... عن زكريا بن يحيى، وعنو عبد اهلل بن مسلم.
)ش( يزيد بن عياض بن جعدة الليثي بن الحكم المدني، عن األعرج ونافع وصفواف بن سليم، 

وعنو علي بن الجعد وسعيد بن أبي مريم وأنس بن عياض، قاؿ الشيخاف: منكر الحديث. 
 ابن ماجة.واحتج بو الترمذي و 

 )ط( يزيد بن القاسم بن طهماف أبو خالد، عن أبي نصر اليماف، وعنو محمد بن جرداد.
 )ط( يزيد بن قيس، وعنو بكر بن ربيعة، والصواب: إبراىيم بن يزيد بن قيس النخعي.

 )ش( يزيد بن المبارؾ عن سلمة بن الفضل، وعنو محمد بن حمزة.
 كعب القرظي، عنو ابن إسحاؽ.  )قب( يزيد بن محمد بن جسم، عن محمد بن

 )ط( يزيد بن مخلد، عن أبيو، وعنو السيد )ع(، والصواب: علي بن يزيد بن مخلد، عن أبيو.
)ط ش( يزيد بن مرثد الهمداني أبو عثماف الصنعاني الدمشقي الهمداني الشامي، عن شداد بن 

ن معداف والوضين بن أوس وأبي الدرداء وأبي ذر ومعاذ، وعنو عبد الرحمن بن يزيد وخالد ب
 عطاء، احتج بو أحمد والطبراني.

)ط( يزيد بن مرة، عن علي، وعنو زيد بن أسلم، والصواب: يزيد الهاشمي أبو مرة مولى عقيل، 
عن أبي الدرداء، وعنو سعيد بن أبي ىند، قاؿ في التقريب: ثقة مشهور. توفي رأس المائة، 

 احتج بو الجماعة.
 ي مالك بن أبي الزناد، وعنو أبو نعيم رماه ابن معين بالكذب.)ؿ( يزيد بن مرواف، عن أب

)ط( يزيد بن أبي مريم األنصاري موالىم أبو عبد اهلل، عن أبي الحوراء، وعن علي عليو السالـ، 
وعنو شعبة وأبو إسحاؽ وغيرىما، وثقو أبو حاتم ودحيم وابن معين، توفي سنة أربع وأربعين 

 ومائة.



ن ابن عباس، وعنو ابن إدريس، والصواب: يزيد بن أبي زياد، عن )مح( يزيد بن مقسم، ع
 مقسم.

(3/193) 

 

 )ـ( يزيد بن ميسرة العقيلي، عن عبد اهلل بن سناف، وعنو حماد بن سلمة.
 )ش( يزيد بن الهادي، عن عمرو بن شعيب، وعنو بكر بن معين.

 بن عمرو.)محيط( يزيد بن نوح، عن زكريا بن عبد اهلل، وعنو جعفر بن محمد 
( يزيد بن ىاروف السلمي أبو خالد الواسطي، عن ىماـ وحماد بن سلمة وشعبة وخلق، وعنو 5)

أحمد وابن المديني وأبوبكر بن أبي شيبة ومحمد بن شجاع وخلق، وثقو العجلي وأبو حاتم، 
 توفي سنة ست ومأتين، احتج بو الجماعة.

 حجاج.)مح( يزيد بن ىاروف العالؼ من الشيعة، خرج على ال
)ـ( يزيد بن ىرمز المدني، عن أبي ىريرة وابن عباس، وعنو الباقر والزىري، وىو والد عبد اهلل 

الفقيو، وثقو ابن معين وأبو زرعة وابن سعد، توفي أياـ عمر بن عبد العزيز، وقيل: بقي إلى رأس 
 المائة، احتج بو مسلم واألربعة إالَّ ابن ماجة.

األزدي الدمشقي العدلي، عن أبيو ويزيد بن األصم وبشر بن عبد  )جا ؽ( يزيد بن يزيد بن جابر
اهلل، وعنو السفياناف ومكحوؿ، وثقو ابن عيينة وابن معين والنسائي وأبو داود، وقاؿ أحمد: ال 

 بأس بو، توفي سنة ثالث وثالثين ومائة، احتج بو مسلم واألربعة إالَّ ابن ماجة.
 و ىشيم، ىو ابن أبي يزيد.)ـ( يزيد بن يزيد، عن أبي ليلى، وعن

 )ش( يزيد بن يزيد، عن مجاىد، وعنو المنهاؿ.
)ـ( يزيد األصم، ىو ابن األصم العامري البكاء ابن عوؼ الكوفي، عن خالتو ميمونة وابن 

عباس، وعنو الزىري وجعفر بن .......، وثقو النسائي وأبو زرعة والعجلي، توفي سنة ثالث 
 عة.ومائة، احتج بو مسلم واألرب

 )ط( يزيد الرقاشي، ىو ابن أباف.
)جا( يزيد الداالني، ىوابن عبد الرحمن الداالنين عن زيد بن أسلم والحكم وقتادة، وعنو شعبة 
وشجاع بن الوليد والمحاربي، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ. وقاؿ أحمد: ال بأس بو. توفي سنة مائة، 

 احتج بو األربعة.

(3/194) 

 



ضبعي موالىم أبو األزىر الذراع القساـ الرشك، عن مطرؼ بن )ش( يزيد بن أبي يزيد ال
الشخير ومعاذ، وعنو شعبة وابن علية ومعمر، وثقو أبو حاتم، توفي سنة ثالثين ومائة، احتج بو 

 الجماعة.
)مح( يزيد الفقير، ىو يزيد بن صهيب الكوفي أبو عثماف الفقير، عن ابن عمر وجابر، وعنو أبو 

بن معين وأبو زرعة والنسائي، وقاؿ أبو حاتم: صدوؽ. احتج بو الجماعة حنيفة ومسعر، وثقو ا
 إالَّ الترمذي.

 )مح( يزيد، عن مقسم، ىو ابن أبي زياد.
 )ش( يزيد مولى سلمة األكوع، وعنو بكير بن األشبح.

)ش( يزيد، عن أبي ىريرة، ىو ابن عبد الرحمن بن األسود األودي الزعافري أبو داود الكوفي، 
وأبي ىريرة وعدي بن حاتم، وعنو ابناه داود وإدريس، وثقو ابن حباف، احتج بو  عن علي

 الترمذي وابن ماجة.

(3/195) 

 

 من اسمو يسار
 )ط( يسار أبو الحكم، عن شهر بن حوشب، وعنو حكم بن فضيل.

(3/196) 

 

 من اسمو يسيع مصغراً 
ف بن بشير، وعنو زر بن عبد يسيع بن معداف الحضرمي الكوفي، عن علي عليو السالـ، والنعما

 الّلو المرىبي فقط، وثقو النسائي.

(3/197) 

 

 من اسمو يعقوب
)مح ـ( يعقوب بن إبراىيم األنصاري القاضي أبو يوسف الكوفي صاحب أبي حنيفة، عن عبيد 
اهلل بن محمد بن عمر بن علي وابن أبي ليلى وأبي إسحاؽ الشيباني وطبقتهم، وعنو محمد بن 

باني وأحمد ويحيى وبشر بن الوليد وخلق، قاؿ أحمد: كاف مصنفاً في الحديث الحسن الشي



 وأثنى عليو غيره. توفي في ربيع آخر سنة اثنتين وثمانين مائة.
( يعقوب بن إبراىيم بن سعد المدني أبو يوسف الزىري، عن أبيو وعاصم العمري وشعبة 2)

ق وثقو ابن سعد وابن معين، توفي وطائفة، وعنو أحمد وإسحاؽ والذىلي وعلي بن معبد وخل
 سنة ثماف ومأتين، احتج بو الجماعة.

)ش( يعقوب بن إبراىيم بن كثير الدورقي أبو يوسف العبدي، عن إبراىيم بن سعد وىشيم 
وعيسى بن يونس وخلق، وعنو الستة ويحيى بن صاعد وإبراىيم بن الحكم وخالئق، وثقو 

خطيب: كاف ثقة حافظاً توفي سنة اثنتين وخمسين النسائي، وقاؿ أبو حاتم: صدوؽ. وقاؿ ال
 ومأتين، احتج بو الجماعة.

 )ط( يعقوب بن أحمد، عن محمد بن حميد الرازي، وعنو محمد بن يزداد.
يعقوب بن إسحاؽ بن عباد بن العواـ الرياحي الواسطي، عن وىيب بن بقية، وعنو محمد بن 

 عبد اهلل السقاء.
الحضرمي أبو محمد المقري البصري، عن األسود بن سناف ( يعقوب بن إسحاؽ بن زياد 2)

وشعبة وىماـ وطائفة، وعنو حسن بن سفياف وربيع المؤذف وأبي قالبة، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ. 
 توفي سنة خمس ومأتين، احتج بو مسلم واألربعة إالَّ النسائي.

 بن أحمد بن )جا( يعقوب بن إسحاؽ الفلوس، عن الحسن بن بشير بن مسلم، وعنو عبد اهلل
 إسحاؽ.

 )جا( يعقوب بن إسحاؽ الدسلكي الرازي، عن إسحاؽ بن سليماف، وعنو محمد بن نوح.
 )ط( يعقوب بن إسرائيل مولى الدوانيقي، عن الطلحي، وعنو النوفلي.

(3/198) 

 

( يعقوب بن حميد بن كاسب المدني، عن إبراىيم بن سعد وأنس بن عياض وابن عيينة وعبد 4)
خلق، وعنو البخاري وابن ماجة وابن أبي عاصم وعبد اهلل بن أحمد وطائفة، قاؿ الرزاؽ و 

البخاري: لم نر إالخير، ىو في األصل صدوؽ. ووثقو ابن معين وابن حباف، وقاؿ: ربما أخطأ. 
توفي سنة إحدى وأربعين ومأتين، لكن ذكر بعضهم أنَّو كاف متحامالً على الوصي وآلو فحده 

 الطالبيوف لذلك.
ش( يعقوب بن داود بن عثماف بن طهماف السلمي بالولي، كاف صاحب أدب وفضل وافتناف )

في صنوؼ العلم، وكاف كاتباً مع النفس الرضية، ُثمَّ ظفر بو أبو الدوانيقي فحبسو سنة أربعة 
و وأربعين ومائة، وقيل: سنة مائة وستة وأربعين. ُثمَّ فرج اهلل عنو وأستوزره المهدي، ُثمَّ قبض علي



وذلك أنَّو أمره بأف يهلك بعض الفاطميين وأعطاه على ذلك ماالً جزيل، ُثمَّ أنَّو خال عنو َوُنمَّ بو 
إلى المهدي فقبض عليو سنة ست وستوف ومائة، وحبس في مطبق، ُثمَّ فرج اهلل عنو لخمس 

عده اإلماـ  سنين وشهوراً من أياـ ىاروف، ثم انتقل إلى مكة وفيها توفي سنة سبع وثمانين ومائة،
عليو السالـ في األصحاب، وعده في رجاؿ الزيدية في المستطاب، قاؿ الذىبي: كاف يميل 

 إلى الزيدية.
)ؿ( يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي أبو يوسف قاضي المدينة، عن أبي أمامة بن سهل وسعيد 

قو أبو زرعة وزيد بن أسلم، وعنو مالك ومحمد بن جعفر بن كثير وأبو معشر، عاصم بن علي وث
 والنسائي، توفي في عشر الستين والمائة، احتج بو النسائي.

 )جا( يعقوب بن سفياف بن زياد الضبي، عن أبي صالح وعنو أحمد بن سعد.
)ط( يعقوب بن سفياف بن حواف الفارسي أبو يوسف الفسوي الحافظ صاحب التاريخ، عن أبي 

وسى وغيرىم، وعنو الترمذي والنسائي وابن عاصم األنصاري ومكي بن إبراىيم وعبيد اهلل بن م
خزيمة وحسن بن سفياف أثنى عليو أبو زرعة الدمشقي والحاكم، وقاؿ النسائي: ال بأس بو 

 وحكى ابن األثير أنَّو كاف يتشيع، توفي سنة سبع وسبعين ومائة.

(3/199) 

 

 )ش( يعقوب بن سفياف، عن فهد بن حباف، وعنو ابن أبي داود.
سلمة الماجشوف موالىم أبو يوسف، عن األعرج وعمر بن عبد العزيز، وعنو  )ط( يعقوب بن

والده عبدالعزيز ويوسف، وثقو البستي، وقاؿ في التقرير: صدوؽ. توفي بعد العشرين والمائة، 
 احتج بو مسلم واألربعة إالَّ النسائي.

وتو عبد الرحمن )ش( يعقوب بن عبد اهلل بن مالك بن ىاني القمي أبوالحسن األشعري، عن إخ
وعيسى وعمراف وزيد بن أسلم وغيرىم، وعنو ابن مهدي وابنو نوح وعبيد اهلل بن موسى، وثقو 

الطبراني وقاؿ النسائي: ليس بو بأس. وقاؿ في الكاشف: صدوؽ. توفي سنة أربع وسبعين 
 ومائة، احتج بو األربعة.

ندري الزىري، عن زيد بن )ش( يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهلل القارئ اإلسك
، وعنو ابن قتيبة ويحيى بن بكير وسعيد بن منصور، وثقو ابن معين، توفي سنة  أسلم وأبي حاـز

 إحدى وثمانين ومائة، احتج بو الجماعة إالَّ ابن ماجة.
)ش علوي( يعقوب بن عربي، عن منهاؿ بن عمر ويحيى بن يزيد، عن زيد بن علي عليو السالـ 

 ارؽ، كاف أحد رجاؿ الزيدية ومحدثيهم.وعنو حصين بن مخ



)ط( يعقوب بن كعب الحلبي األنطاكي، عن عيسى بن يونس وغيره، وعنو داود بن أبي عاصم 
 وغيره، وثقو أبو حاتم، وقاؿ في الكاشف: ثقة صالح، احتج بو أبو داود.

وعباد )ـ( يعقوب بن مجاىد القرشي موالىم أبو جزرة المدني القاضي، عن القاسم بن محمد 
بن الوليد، وعنو حسين الجعفي ويحيى القطاف وحاتم بن إسماعيل، وثقو النسائي، توفي سنة 

 خمس ومائة.
يعقوب بن السكيت أبو يوسف اإلماـ اللغوي النحوي، كاف من خيار الشيعة ولما سالو المتوكل 

من أبيك. العباسي، عن ابنيو: ىل ىما خير من الحسين عليو السالـ؟ فقاؿ: قنبر خير منك و 
فغضب عليو وأمر األتراؾ أف يسلوا لسانو من قفاه سنة أربع وأربعين ومأتين، احتج بو مسلم 

 وأبو داود.

(3/200) 

 

)ط ش( يعقوب بن محمد بن عيسى بن عبد الملك بن حميد الزىري أبو يوسف المدني، عن 
السلمي وعباس إبراىيم بن سعد ومحرز بن ىاروف والمنكدر بن محمد، وعنو أحمد بن يوسف 

الدوري والحارث بن محمد التيمي قواه أبو حاتم، ووثقو ابن حباف وحجاج بن المساعر وابن 
 سعد وأبو حاتم، توفي سنة ثالث وعشرين ومأتين، احتج بو ابن ماجة.

)ط( يعقوب بن محمد النمري، عن عبد العزيز بن عمراف، وعنو أحمد بن محمد المكي، 
 ن عيسى وىو األوؿ.والصواب: يعقوب بن محمد ب

 )ط( يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، وعنو حسن العقيلي.
)ش( يعقوب بن يوسف بن حاـز الطحاف، عن الحسن بن الفضل، وعنو علي بن عمر السُّكري 

 حدث عنو سنة سبع وثالثمائة.
 اؼ.)ـ( يعقوب بن يوسف بن شعيب المؤذف، عن أبي علي الرافعي، وعنو محمد بن علي الخف

 )علوي( يعقوب بن يوسف الضبي، عن أبي جنادة حصين، وعنو ابن عقدة.
 )ـ( يعقوب عن النعماف، وعنو الليث.

(3/201) 

 

 من اسمو يعلى
)جا ؽ ش( يعلى بن األشدؽ العقيلي أبو الهيثم الجوزي الحراني، عن عمو عبد اهلل بن جراد 



محمد الوزاف وىاشم بن القاسم وزعم أف لو صحبة وغيره، وعنو داود بن رشيد وأيوب بن 
 الحراني وجماعة، ساؽ لو في الميزاف أحاديثاً.

)ش( يعلى بن الحارث بن حرب المحاربي الكوفي، عن إياس بن سلمة وجماعة، وعنو ولده 
يعلى ووكيع وابن مهدي، وثقو ابن معين والنسائي وابن المديني ويعقوب، توفي سنة ثماف 

 إالَّ الترمذي.وستين ومائة، احتج بو الستة 
 )ـ( يعلى بن حكيم بن حزاـ، عن أبيو، وعنو ابن أبي كثير.

 )ش( يعلى بن حكيم ، عن سليماف بن أبي عبداهلل، وعنو محمد بن ذكواف.
 )ط( يعلى بن عباد، عن الحكم، وعنو ابن أبي أسامة، ذكره في الميزاف.

بن سعيد وعبد الملك )مح ط ش( يعلى بن عبيد الطنافسي الكوفي مولى أياد، عن يحيى 
ومحمد بن إسحاؽ واألعمش، وعنو ابن نميرواألعمش وسفياف بن وكيع وابن الفرات، قاؿ ابن 
معين: ثقة إالَّ في الثوري، وعنو مطلقاً، وقاؿ أحمد: صحيح الحديث صالح. وقاؿ أبو حاتم: 

 صدوؽ. توفي سنة تسع ومأتين، احتج بو الجماعة.
ؿ واسطاً، عن أوس بن أبي أويس وعمرو بن البريد وعبد اهلل بن )مح( يعلى بن عطاء الطائفي نز 

مسلم، وعنو شعبة وأبو عوانة وحماد بن سلمة وىشيم وسفياف، وثقو النسائي وابن معين، توفي 
 سنة عشرين ومائة، احتج بو مسلم واألربعة.

عن  )مح( يعلى بن محمد بن إسحاؽ، عن أيوب، وعنو أبو ىشاـ، والصواب: يعلى بن عبيد،
 محمد بن إسحاؽ.

)ش( يعلى بن مهدي الموصلي، عن عثماف بن مطر الشيباني، وعنو علي بن عبد العزيز أىملو 
 موالنا.

 )ش( يعلى بن المنهاؿ السكوني، عن إسحاؽ بن منصور، وعنو المعلى بن شبيب.
 )مح ـ( يعلى بن النعماف، عن عكرمة، وعنو المعلى بن شبيب.

 بيد.يعلى، عن سفياف، ىو ابن ع

(3/202) 

 

 من اسمو يغنم
)ـ كم قب( يغنم بن سالم بن قنبر مولى علي عليو السالـ البصري المعمر، عن أنس وعبداهلل 

بن الحسن بن الحسن، وعنو عبد الغني بن رفاعة ومخلد بن مخلد وموسى بن عيسى الجوىري 
 الشيعة.وطائفة، قاؿ موالنا: وثقو المؤيد باهلل والذي يظهر لي أنَّو من رجاؿ 



 قلت: وقد نالوا منو وأخرج لو الطبراني ومن خط صاـر الدين إبراىيم بن محمد الوزير.
 يغنم لم يكن يكذب فقبح اهلل الناصبة.

(3/203) 

 

 من اسمو يماف
)مح( يماف بن حذيفة أبو حذيفة، عن زياد مولى ابن عباس وعمرة، قاؿ الذىبي: ىو ابن 

 ابن عدي: ال أرى بو بأساً. احتج بو الترمذي.المغيرة، وعنو حجاج بن نصير، قاؿ 
)ط ش( يماف بن سعيد المصيصي، عن الوليد بن عبد الواحد ومحمد بن حمير وغيرىما، وعنو 

 يحيى بن عبد الباقي وعبد اهلل بن عبد الرحمن وأحمد بن عبد اهلل الدارمي.
 قاؿ الذىبي ضعفو الدار قطني.

مصي، عن محمد بن زياد وغيره، وعنو الربيع بن )ط( يماف بن عدي الحضرمي أبو عدي الح
 روح وغيره، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ. توفي قريباً من المأتين.

 )جا( يماف بن يحيى بن حفص بن سليماف، وعنو محمد بن صالح القتاد.

(3/204) 

 

 من اسمو يوسف
 )قب( يوسف بن إسماعيل الواسطي، عن أنس حديث الطير.

ني الزاىد، عن محمد بن خليفة والثوري، وعنو المسيب بن )ش( يوسف بن أسباط الشيبا
 واضح وعبد اهلل بن خبيق األنطاكي، وثقو يحيى.

 )ش( يوسف بن إسماعيل األصم البغدادي، عن محمد بن صدراف، وعنو الطيراني.
)ـ( يوسف بن بهلوؿ التميمي أبو يعقوب األنباري، عن شريك وابن المبارؾ وابن عيينة، وعنو 

 بن أسامة والبخاري وفهد، قاؿ مطين: ثقة. توفي سنة ثماف عشرة ومأتين.الحارث 
 )ش( يوسف بن الحكم الخياط، عن بشر بن الوليد، وعنو ابن حباف.

)ش( يوسف بن حماد المعني أبو يعقوب البصري، عن عبد الوارث وحماد بن زيد وىشاـ بن 
ف، وثقو النسائي، وتوفي سنة خمس محمد، وعنو مسلم واألربعة إالَّ أبا داود ومحمد بن ميمو 

 وأربعين ومأتين
 )جا( يوسف بن خالد، عن مسلم بن بشير، وعنو أبو عمر الضرير.



 )ش( يوسف بن أبي ذرة، عن جعفر بن عمر، وعنو أنس بن عياض، احتج بو أحمد في مسنده.
 )ش( يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي بن يعقوب، عن حجاج األعور وعبد اهلل بن موسى

وطائفة، وعنو النسائي، وقاؿ حافظ: ثقة وخيثمة. قاؿ أبو حاتم: ثقة صدوؽ. توفي سنة إحدى 
 وسبعين ومأتين.

)ـ( يوسف بن شعيب المؤذف أبو يعقوب، عن أبي الرافعي، وعنو محمد بن علي الحفا، لعلو 
 الراوي، عن األوزاعي، زعم الذىبي أنَّو ال يعرفو، روى لو )ـ( في أماليو.

 سف بن سليماف، عن أبيو، وعنو يحيى بن العلي.)مح( يو 
 )ط( يوسف بن سيف أو يونس، عن الحارث بن زياد، وعنو معاوية بن صالح.

)مح( يوسف بن صهيب الكندي، عن حبيب بن يسار والشعبي وأبي بريدة، وعنو القطاف وأبو 
 جة.نعيم وجرير بن عبد الحميد، وثقو ابن معين، احتج بو األربعة إالَّ ابن ما

 )ـ( يوسف بن عبد اهلل، عن عبد اهلل بن إدريس، وعنو محمد بن خزيمة.
 )ش( يوسف بن عبد الحميد، عن ثوباف، وعنو طريف بن عيسى.

 )ش( يوسف بن عدي، عن الوليد بن بكر، وعنو عبد اهلل بن حماد، الظاىر أنَّو األوؿ.

(3/205) 

 

ي، عن شريك وأبي األحوص ومالك )ـ ش( يوسف بن عدي التيمي موالىم أبو يعقوب الكوف
وابن المبارؾ، وعنو البخاري والفسوي وأبو حاتم، وثقو في الكاشف وأبو زرعة، توفي سنة 

 اثنتين وثالثين ومائة.
)مح ط ش( يوسف بن عطية البصري أبو سهل الصفار مولى األنصار، عن قتادة وثابت وعنو 

راني، تكلم فيو، توفي سنة سبع وثمانين أبو ىماـ السكوني وإدريس بن الحكم وإسحاؽ والزعف
 ومائة، احتج بو ابن ماجة في التفسير.

)مح ط ش( يوسف بن عطية الباىلي الكوفي الوراؽ أبو المنذر، عن عمرو بن شمر، وىاروف 
بن كثير وابن عجالف وغيرىم، وعنو النضر بن منصور ومحمد بن عبد الكريم وسهل بن قبيصة، 

 ي فضل سور القرآف وقد توبع على ذلك.أنكروا عليو حديث أبي ف
 )ط( يوسف بن عيسى، عن يحيى بن سالمة، وعنو حسن بن سفياف.

 )جا( يوسف بن أبي كثير، عن نوح بن ذكواف، وعنو بقية، احتج بو ابن ماجة.
)ش محيط( يوسف بن كليب المسعودي، عن محمد بن يحيى التميمي وغيره، وعنو عبد 

 ز.الواحد ومحمد بن عبد العزي



)ش( يوسف بن الماجشوف، ىو يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشوف المدني، عن مواله 
ابن المنكدر والزىري وطائفة، وعنو عفاف ومدد وأحمد وابن مصعب وثقو ابن معين وأبو داود، 

 توفي سنة خمس وثمانين ومائة، احتج بو الجماعة إالَّ أبا داود.
عن حكيم بن حراـ وعائشة وأبي ىريرة، وعنو أيوب ( يوسف بن ماىك الفارسي المكي، 3)

 وحميد وعطاء بن رباح، وثقو النسائي، توفي سنة ثالث عشرة ومائة، احتج بو الجماعة.
)ش( يوسف بن محمد بن أحمد الجلودي أبو الفضل الفقيو، عن أبي الحسين بن فارس، وعنو 

 المرشد أبياتاً.
وعنو محمد بن عيسى وابن فديك وعبد الرحمن )ط( يوسف بن محمد بن المنكدر، عن أبيو، 

بن عبد اهلل الحلبي، قاؿ أبو زرعة: صالح الحديث. وقاؿ ابن عدي: أرجوا أنَّو ال بأس بو. 
 احتج بو ابن ماجة.

(3/206) 

 

)ـ( يوسف بن محمد بن علي الكسائي أوالنسائي المؤذف، نزيل بغداد، عن علي بن سهل 
د، وعنو أبو العباس الحسني وأبو القاسم الثالج، وثقو ابن وعمار بن رجاء والحارث بن محم

 حباف، وقاؿ: توفي سنة ثماف وعشرين ومأتين.
)ـ( يوسف بن محمد العطار الواسطي، عن عبد الحميد بن سناف، وعنو سالم بن الحسن بن 

 سالم.
بن )ط( يوسف بن مسعود بن الحكم الزرقي، عن أبيو وجدتو، وعنو يحيى األنصاري، وثقو ا

 حباف، واحتج بو النسائي.
 )ط( يوسف بن منصور، عن قتيبة، وعنو يونس العسقالني.

)ف( يوسف بن مهراف بصري، عن ابن عباس، وعنو علي بن زيد بن جدعاف، وثقو أبو زرعة وابن 
 سعد، احتج بو الترمذي والبخاري في التاريخ، قيل: ىو ابن ماىك.

 لرحمن بن يحيى.يوسف بن مهراف، عن النعماف، وعنو عبد ا
ؽ( يوسف بن موسى بن راشد القطاف أبو يعقوب الكوفي الرازي، عن جرير بن عبد  4)نص 

الحميد واألعمش وابن وىب وابن عيينة وخلق، وعنو البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة 
والحسن بن محمد بن صاعد ومحمد بن منصور المرادي، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ. توفي سنة 

 وخمسين ومأتين.ثالث 
 )ـ( يوسف بن ىاروف القاضي، عن علي بن سعيد، وعنو البروجردي والطبراني.



يوسف الداعي بن يحيى بن المنصور بن أحمد الناصر بن الهادي يحيى بن الحسين اإلماـ 
اليمني، عن أبيو، عن جده، وعنو محمد بن محمد الحسني، دعا سنة ثالث وخمسين 

قاسم العياني، وتوفي سنة ثماف عشرة وأربعمائة، قاؿ موالنا: كانت وأربعمائة، وتعارض ىو وال
دعوتو سنة ثماف وستين وثالثمائة، وذكر في كتاب الزحيف أف وفاتو سنة ثالث وأربعمائة في 

 شهر صفر، وروي عن األمير الحسين أف دعوتو في سنة ثماف وستين وثالثمائة، وىذا الصواب.
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قوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درىم األزدي موالىم أبو )ط ش جا( يوسف بن يع
محمد البصري، ُثمَّ البغدادي صاحب السنن، عن مسلم بن إبراىيم وسليماف بن حرب ومسدد 

وطبقتهم، وعنو عمرو بن السماؾ وابن قانع ودعلج والطبراني وخلق، قاؿ الخطيب: كاف ثقة 
 ومأتين. صالحاً عفيفاً ولي القضاء سنة سبع وتسعين

)ط ش( يوسف بن يعقوب النيسابوري، عن أبي بكر بن أبي شيبة وبكر بن بكار ونصر بن 
علي، وعنو الدار قطني وابن شاىين والمعافا بن عمراف، ضعفو الذىبي، توفي بعد عشرين 

 وثالثمائة.
)ط( يوسف بن يعقوب الصفار الكوفي، عن أبي بكر بن عياف بن علية وعبيد بن سعيد، وعنو 

 لبخاري ومسلم والحسن بن سفياف، وثقو أبو حاتم، توفي سنة إحدى وثالثين ومأتين.ا
 )جا( يوسف بن يعقوب، عن بعض أىل العلم، وعنو أبو حاتم المكتب.

 )مح( يوسف بن يعقوب الثقفي، عن إسحاؽ بن نجيح، وعنو حسين بن نصر بن مزاحم.
حاؽ، وعنو عبد اهلل بن محمد بن )قب( يوسف بن يعقوب بن إسحاؽ بن البهلوؿ، عن جده إس

 مسلم القرظي.
)ش( يوسف بن يونس األفطس أبو يعقوب الطوسي، عن سليماف بن بالؿ ومالك، وعنو محمد 

 بن عوؼ الطائي وعمراف بن بكار ومحمد يزيد الكندي، وثقو الدار قطني وأنكره غيره.
أبي إسحاؽ، عن جده، )جا( يوسف، عن أبي إسحاؽ، وعنو إبراىيم، ىو يوسف بن إسحاؽ بن 

قاؿ في الكاشف: حافظ. وقاؿ أبو حاتم: يكتب حديثو. ووثقو الدار قطني، توفي سنة سبع 
 وخمسين ومائة، احتج بو الجماعة.
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 من اسمو يونس
 )ط( يونس بن إبراىيم أحد العلماء الذين بايعوا يحيى بن عبد اهلل.

النفس الزكية واألعمش ويحيى بن أشعث )مح ـ جا( يونس بن أرقم الكندي البصري، عن 
وطبقتهم، وعنو حفص الجالبي وعثماف بن مخلد وأبو عوانة، توفي في عشر السبعين والمائة، 

 قاؿ موالنا: وثقو المؤيد باهلل.
( يونس بن إسحاؽ السبيعي أبو إسرائيل الكوفي، عن أبيو وناجيو بن كعب ومجاىد، وعنو 3)

ن بكير ووكيع، وثقو ابن معين، وقاؿ النسائي: ليس بو بأس. ابناه عيسى وإسرائيل ويونس ب
 وقاؿ الذىبي: صدوؽ ما بو بأس. توفي في سنة تسع وخمسين ومائة، احتج بو مسلم واألربعة.
)مح ط جا( يونس بن بكير بن واصل الشيباني أبو بكر الكوفي، عن األعمش وكهمس وابن 

ي شيبة وموسى بن أعين وسفياف بن وكيع إسحاؽ وغيرىم، وعنو أبو كريب وأبو بكر بن أب
وغيرىم، وثقو ابن نمير وابن معين في رواية، وقاؿ أبو حاتم: محلو الصدؽ. توفي سنة تسع 

 وتسعين ومائة، احتج بو مسلم وأبو داود والترمذي.
 )علوي( يونس بن بكير، عن ابن وىب، وعنو الطحاوي.

 .)مح( يونس بن حياف، عن يحيى بن علي، وعنو خباب
( يونف بن حبيب األصبهاني، عن أبي داود الطيالسي، وعنو ابن أبي حاتم ومحمد بن 2)

 يزداد.
( يونس بن حباف أو حساف، عن أبي سلمة وابن المبارؾ وبشر بن المفضل، وعنو الطحاوي 2)

 وعمر بن المجمع.
ثلة )ط ( يونس بن حلبس، ىو يونس بن ميسرة بن حلبس الحميري الدمشقي، عن معاوية ووا
ابن األسقع وابن عمر، وعنو عمرو بن واقد والهيثم بن عمراف وغيرىما، وثقو الدار قطني 

 والعجلي وأبو داود، قتلتو المسودة سنة اثنتين وثالثين ومائة، احتج بو األربعة إالَّ ابن ماجة.
)مح( يونس بن حباب األسدي موالىم أبو حمزة الكوفي، عن أبي عمير بن أنس ومجاىد وأبو 

عمرو الضبي وشعبة وعنو عباد ومعتمر بن سليماف، روى حديث الحدائق ونحوه، فناؿ منو 
النواصب، وقاؿ في التقريب: صدوؽ يخطئ. قلت: عداده في ثقات محدثي الشيعة، احتج بو 

 األربعة.

(3/209) 

 



 )ط( يونس بن سعيد المدني، عن إسحاؽ، وعنو محمد بن يحيى بن ضريس.
العي الحمصي، عن الحارث بن زياد وأبي إدريس، وعنو ثور بن يزيد )ط( يونس بن سيف الك

 ومعاوية بن صالح، وثقو ابن حباف، توفي سنة عشرين ومائة، احتج بو النسائي.
ش( يونس بن عبد األعلى بن ميسرة الصدفي أبو موسى المصري، عن ابن عيينة والشافعي  2)

ة والطحاوي وأبو بكر الشافعي وابن جرير ووىب وابن المبارؾ، وعنو مسلم والنسائي ابن ماج
الطبري وخالئق، وثقو النسائي وأبو حاتم والذىبي، توفي سنة أربع وستين ومأتين، احتج بو 

 مسلم والترمذي وابن ماجة.
)ط( يونس بن عبد الرحيم العسقالني، عن ضمرة ويوسف بن منصور، وعنو أبو عروة، زعم أبو 

 حاتم أنَّو ليس بالقوي.
نس بن عبيد العبدي موالىم أبوعبيد البصري، عن الحسن وابن سيرين ونافع وعنو شعبة ( يو 4)

وىشيم وحماد بن زيد وخلق، وثقو أحمد وأبو حاتم والجماعة، توفي سنة تسع وثالثين ومائة، 
 احتج بو الجماعة

 )ط( يونس بن عبيد اهلل، عن عدي بن الفضل، وعنو عمر بن شيبة.
 بيو، ىو ابن إسحاؽ.)مح( يونس بن عمر، عن أ

( يونس بن محمد بن مسلم البغدادي المؤدب، عن سفياف النحوي وحماد بن سلمة وحرب 2)
بن ميموف وغيرىم، وعنو أحمد وابن المديني والرمادي وخلق، وثقو يحيى ويعقوب، وقاؿ أبو 

 حاتم: صدوؽ. توفي سنة ثماف ومأتين، احتج بو الجماعة.
 الجدلية، وعنو عبد الرحمن األصبهاني، ذكره في الميزاف. يونس بن النعماف، عن أـ حكيم

)مح( يونس بن أبي يعفور العبدي الكوفي، عن أبيو واألسود بن قيس بن عوف والزىري، وعنو 
سويد وعثماف بن أبي شيبة وسعيد بن منصور وجماعة، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ. وقاؿ ابن عدي: 

 بو مسلم وابن ماجة. يكتب حديثو. وقاؿ آخر: صالح الحديث. احتج
 ( يونس، عن الحسن، ىو ابن عبيد.2)

)ـ ؿ( يونس، عن الزىري وعنو عثماف بن عمر بن فارس، قاؿ الحاكم: يونس بن يزيد اإليلي 
 رواية عن الزىري.

 )ـ( يونس بن يزيد األودي، عن عوف بن أبي جحيفة، وعنو زياد البكائي.
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 لصادؽ، وعنو محمد بن أبي عمير.)محيط( يونس بن أبي يعقوب، عن ا
 )ـ( يونس، عن إسرائيل، وعنو أحمد بن عبد اهلل.

 )ـ( يونس، عن أبي الحر، وعنو فهد.
 )ش( يونس، عن أبي داود، وعنو محمد بن جعفر.

 )ط( يونس، عن عمر بن صالح، وعنو ولده عبداهلل.
 )جا( يونس، عن أبي الزناد.

 وعنو عبد الّلو بن جعفر.)ش( يونس، عن إبراىيم بن عبدالعزيز، 
 يونس، عن ابن فديك، وعنو محمد بن إدريس.

 يونس، عن وىب، وعنو الطحاوي.

(3/211) 

 

 باب الكنى
وفيو نوعاف النوع األوؿ فيمن عرؼ بكنيتو ولم يتقدـ اسمو، والثاني من عرؼ بكنيتو وتقدـ 

 اسمو
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 النوع األوؿ فيمن عرؼ بكنيتو ولم يتقدـ اسمو
 األلفحرؼ 

 )مح( أبو إبراىيم مولى الصادؽ، عن مواله، وعنو عباد بن يعقوب.
)ـ( أبو إبراىيم بن أبي يحيى المدني، عن عبد اهلل بن الحسين، وعنو محمد بن األزىر، وثقو 

 الذىبي.
)ـ( أبو أحمد العسكري، ىو الحسن بن أحمد بن عبد اهلل العسكري أحد أئمة األدب 

در ورواية متسعة ولو التصانيف المفيدة، توفي سنة اثنتين والحفظ، صاحب أخبار ونوا
 وثالثمائة.

)ـ( أبو أحمد بن عالف قاضي القضاه المعتزلي، شيخ المؤيد باهلل في مختصر الطحاوي، وقاؿ:  
 كاف مجلسو غاص بكبار العلماء ومقصوداً من اآلفاؽ.

رؾ، وعنو أبو العباس ( أبو أحمد األنماطي، عن علي بن عبد العزيز وىاروف بن المبا2)



 الحسني.
( أبو أحمد عن سفياف، وعنو سمسار وأبو بكرة، ىو محمد بن يوسف البيكندي، عن ابن 2)

 عيينة ووكيع وطائفة، وعنو البخاري وأبو بكرة وجماعة، قاؿ الخزرجي: موثق.
د )جا( أبو أحمد الزبيري، عن سفياف، وعنو أحمد بن إسحاؽ، ىو محمد بن عبد اهلل أبو أحم

 الزبيري.
)كم( أبو أحمد الحافظ محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاؽ النيسابوري الكرابيسي الحاكم 
الكبير، عن أبي بكر الباغندي والبغوي والسراج وطبقتهم، وعنو أبو أحمد عبد اهلل بن الحسن 

اـ قاضي القضاه وأبو أحمد حامد بن محمد والحاكم أبو عبد اهلل وخالئق، قاؿ الحاكم: ىو إم
عصره كثير التصانيف مقدـ في معرفة الصَّحيح واألسامي والكنى، وكاف من الصالحين على 

 سنن السلف ومن المتقين فيما نعتقده في أىل البيت والصحابة.
 )ش( أبو أحمد، عن أبي يزيد، وعنو علي بن المديني.

عمير، ىو ( أبو األحوص، عن أبيو وابن مسعود، وعنو أبو إسحاؽ وعبد الملك بن 4)نص 
عوؼ بن مالك بن نضلة الجشمي الكوفي، وثقو ابن معين، قتلو الخوارج أياـ الحجاج، احتج 

 بو مسلم واألربعة.
 )ط( أبو األحوص بن شقيق، عن أبيو، وعنو مالك بن خالد.

 أبو األحوص، عن إبراىيم بن ىراشة، وعنو ابن أبي األحوص.
 م.)مح( أبو األحوص، عن مغيرة، وعنو علي بن حكي
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)مح( أبو األحوص، عن طارؽ بن عبدالرحمن ، وعنو يحيى بن يماف، ىو سالـ بن سليم مر 
 ذكره.

 )ش( أبو األحوص، عن عطاء، وعنو أحمد بن خراش.
 )جا( أبو األحوص المحرمي، عن خالد بن يزيد، وعنو الحسن بن علي القاضي.

  بن عمر والعوذي.( أبو إدريس الخوالني، عن عايذ اهلل بن عبد اهلل4)
)مح ط ش( أبو إدريس الخوالني الشامي، عن عمر ومعاوية وبالؿ وأبي ذر وحذيفة وجماعة من 
الصحابة، وعنو مكحوؿ والزىري ويونس بن جلبس وأبو زرعة وغيرىم، وثقو النسائي وأثنى عليو 

ابن األثير أف غيره، توفي عاـ ثمانين، احتج بو الجماعة، كاف قاضياً لمعاوية في دمشق وذكر 
 وفاتو سنة ستين.



)مح ش( أبو إدريس األعرج، ىو سواد المرىبي الكوفي، عن عبد اهلل بن الحسن والصادؽ 
ومحمد بن المنكدر، وعنو إسماعيل بن صبيح وإبراىيم بن محمد بن ميموف، قاؿ الذىبي: 

 شيعي جلد يكتب حديثو.
 وعنو أحمد بن زكريا النيسابوري. )ش( أبو األزىر بن منيع الجرشي، عن محمد بن سليماف،

 أبو أسامة، عن أبي ىريرة، وعنو محمد بن عمرو.
 )مح( أبو أسامة، عن أبي فروة، وعنو سفياف بن وكيع.

 أبو أسامة، عن عيسى بن المسيب، وعنو محمد بن شجاع.
 أبو إسحاؽ بن عياش أخذ علم الكالـ، عن أبي ىاشم، وعنو أبو عبد اهلل البصري.

 السبيعي عمرو بن عبد اهلل، قد مر. أبو إسحاؽ
)مح ـ( أبو إسحاؽ الشيباني بن سليماف بن فيروز، ويقاؿ ابن أبي سليماف الكوفي، عن عبد 
اهلل بن شداد وابن أبي أوفا والشعبي والنخعي وغيرىم، وعنو أبو إسحاؽ السبيعي والسفياناف 

الذىبي: متفق على جاللتو.  وشعبة وحفص بن غياث وآخروف، وثقو ابن معين وأبو حاتم، قاؿ
 توفي سنة إحدى وأربعين أو تسع وثالثين ومائة، احتج بو الجماعة.

)ـ( أبو إسحاؽ العبرير، عن أبي عوانة، وعنو ابن مزروؽ، والصواب: إبراىيم بن مزروؽ أبي 
 إسحاؽ، عن أبي عوانة وقد مر ذكره.

 )ش( أبو إسحاؽ، عن زياد، وعنو عمارة بن زريق.
 بن عمر البرمكي، عن محمد بن حسين األزدي، وعنو المرشد. أبو إسحاؽ
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)جا( أبو إسحاؽ بن ىبيرة بن مريم، عن علي عليو السالـ، وعنو األجلح، والصواب: أبو 
إسحاؽ السبيعي، عن ىبيرة أبو إسحاؽ بن عوف، أخذ النحو عن يحيى بن معمر، وعنو عمر 

 ابن العلى.
 ر، عن أبيو، وعنو ابن مريم.)محيط( أبو إسحاؽ، عن جعف

)ش( أبو أسماء الرحبي، ىو عمرو بن مرثد الرحبي الدمشقي، عن ثوباف وشداد بن أوس، وعنو 
أبو سالـ األسود وأبو قالبة ويحيى الذماري، وثقو العجلي، توفي في أمارة الوليد بن عبد 

 الملك، احتج بو مسلم واألربعة.
الحكم، وعنو غساف بن الربيع، قالوا: الغالب عليو )ش( أبو إسرائيل المالئي، عن عطية و 

 الضعف وقد وثق. احتج بو الطبراني في الكبير، اسمو إسماعيل بن خليفة.



)ط( أبو األسود الدؤلي، ىوظالم بن عمرو بن سفياف، عن علي عليو السالـ وشهد معو صفين، 
ن أبواب في النحو فاستنبط وىو بصري من أكمل الناس رأياً وأشدىم عقاًل فتح لو أمير المؤمني

خيرًا كثيراً وروى عن أبي وعمر وأبي ذر، وعنو ابنو حرب وعطاء ويحيى بن يعمر وطائفة، عداده 
 في ثقات الشيعة، وثقو العجلي، توفي سنة تسع وستين، احتج بو الجماعة.

 )ط ش( أبو األسود، عن عروة، وعنو ابن لهيعة، اسمو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل.
( أبو األسود، عن معشر، وعنو حسن بن صالح والصواب:حسن بن صالح بن األسود وقد )ط

 مر ذكره.
 )ش( أبو األسود العودي، عن محمد بن بشير، وعنو أبو أحمد األنماطي.
 )ط( أبو األسود الكندي، عن علي عليو السالـ، وعنو فضيل بن جريح.

 يع الجيزي.أبو األسود بن لهيعة، عن يزيد بن حبيب، وعنو الرب
 )ط( أبو أسد األصفهاني، عن محمد بن أيوب الكوفي، وعنو أبو أحمد العسكري.

)ش( أبو األشعث بن شراحيل بن أدَّاء الصنعاني، عن عبادة ابن الصامت، وشداد بن أوس، 
 وعنو أبو قالبة وحساف بن عطية، وثقو العجلي وابن حباف، واحتج بو مسلم واألربعة.

 نوح بن قيس، وعنو البغوي. )ش( أبو األشعث، عن
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)ش( أبو األشهب معفر بن الحارث الكوفي النخعي، نزيل واسط، عن نافع واألعمش 
والحسن، وعنو علي بن الجعد ومحمد بن يزيد وغير واحد، قاؿ ابن عدي: لم أر في حديثو 

 حديثاً منكراً أرجوا نو ال بأس بو.
مو أسعد بن سهل، روى عنو صدقة بن مسافر أنَّو كاف )علوي( أبو أمامة بن سهل بن حنيف، اس

يقوؿ في أذانو حي على خير العمل وذكره في تهذيب الكماؿ في ترجمة أبيو وذكره المحب 
 الطبري.

 ( أبو أمية، عن أبي نعيم، وعنو الطحاوي.2)
 )ط( أبو أمية، عن ثابت، وعنو خالد بن يزيد.
شقي ابن بنت شرحبيل، عن إسماعيل بن عياش )ط( أبو أيوب سليماف بن عبد الرحمن الدم

والوليد بن مسلم وابن وىب وخلق، وعنو البخاري وأبو زرعة والفريابي وخلق، قاؿ أحمد:حجة. 
وقاؿ عمر بن علي: ثقة عنده مناكير، عن قـو ضعفاء، وقاؿ النسائي: صدوؽ، توفي سنة اثنتين 

 وثالثين ومأتين، احتج بو البخاري واألربعة.



أيوب، عن زيد بن أبي حبيب ومسلمة بن مخلد، وعنو عبد اهلل بن جعفر الحميري  ( أبو4)
 وإبراىيم بن أبي يحيى.

)مح( أبو أيوب عن زيد بن أبي حبيب، وعنو إبراىيم بن أبي يحيى، الظاىر أنَّو سليماف بن 
 سحيم.
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 حرؼ الباء الموحدة
، قاؿ الذىبي: أبو بحر البكراوي عبد )مح( أبو بحر، عن شيخ لهم رأي علياً، وعنو مسعر

الرحمن بن عثماف البصراوي، عن الكلبي، عن األصبغ بن نباتة، عن علي عليو السالـ وحكى 
 عن النسائي تضعيفو.

)مح ـ جا( أبو البختري بالخاء المعجمة سعيد بن فيروز الطائي موالىم، عن علي وابن مسعود 
عنو عمرو بن مرة وعطاء ابن السائب، وثقو أبو  مرساًل، وعن ابن عباس وابن عمر وغيرىم،

زرعة وابن معين، وقاؿ ابن أبي مخرمة: ثقة ثبت فيو تشيع قلياًل.قلت: كاف أحد المبايعين 
 للحسن بن الحسن وفضالء الشيعة، توفي سنة ثالث وثمانين، احتج بو الجماعة.

أو عامر عن أبيو وحذيفة  ( أبو بردة بن أبي موسى األشعري القاضي بالكوفة اسمو الحارث4)
وابن عباس وغيرىم وعنو بنوه وأبو إسحاؽ والشعبي وغيرىم، وثقو غير واحد توفي سنة ثالث 

 ومائة، احتج بو الجماعة.
أبو بردة كاف من أعداء الوصي والمبغضين الشانين كفره وكفر حجراً وشهد عليو بالزور وشهد 

 ن جهل.ألبي العادية قاتل عمار بالجنة فليعرؼ ذلك م
 )مح جا( أبو بردة، عن األعمش، وعنو محمد بن عبداهلل المنادي.

 )مح ـ( أبو بردة، عن أبي موسى، عن أبيو،، وعنو سعيد، والصواب: ابن بريدة، عن أبيو بريدة.
)مح( أبو بشر الوليد بن مسلم العنبري، عن جندب بن عبد الّلو وميموف بن مهراف، وعنو أبو 

 و حاتم، اوحتج بو مسلم وأبو داود والنسائي.عوانة ومنصور وثقو أب
 )ـ( أبو بشر الرقي، عن معاذ العنبري، وعنو الطحاوي.

 )مح( أبو بشر، عن سعيد بن جبير، وعنو ىشيم ىو جعفر بن أبي حسبو.
 )مح( أبو بشير، عن علي وعنو أبو إسحاؽ الشيباني.

 )مح( أبو بشر، عن عامر الشعبي.
ي األعمى، عن علي وأبي وعنو ابنو عبد اهلل وأبو إسحاؽ السبيعي، )ط( أبو بصير العبدي الكوف



 وثقو ابن حباف، واحتج بو النسائي وابن ماجة.
 ( أبو بصير، عن الصادؽ والزىري، وعنو أباف بن عثماف األحمر ومحمد بن عمير.2)

 )جا( أبو البقاء، عن بقية، وعنو عيسى المصيصي.
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 عن عبيد اهلل بن موسى، وعنو حسن بن سفياف.( أبو بكر بن األعين، 2)
علوي( أبو بكر بن أبي أويس، عبد الحميد بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن أبي أويس بن مالك  4)

األصبحي المدني، عن أبيو وابن عجالف وحسين بن ضميرة وسليماف بن بالؿ وخلق، وعنو 
وأبو الطاىر أحمد بن عيسى القاسم بن إبراىيم الرسي وزيد بن الحسن وأخوه إسماعيل 

وغيرىم، وثقو ابن معين والذىبي، توفي سنة اثنتين وثالثين ومأتين، احتج بو الجماعة، إالَّ 
 الترمذي.

 )ش( أبو بكر بن بسراف، عن الدار قطني، وعنو المرشد.
)مح( أبو بكر بن أبي الحميم، ىو ابن عبد اهلل بن أبي الحميم العدوي، عن ابن عمر وفاطمة 

ت قيس، وعنو الثوري وشعبة وشريك وحجاج وثقو ابن معين، واحتج بو مسلم واألربعة إالَّ بن
 الترمذي.

 )مح( أبو بكر بن حفص، عن صفواف بن أمية، وعنو جرير.
 )ط( أبو بكر بن الخطاب، عن عبد الرحمن بن منصور، وعنو ابن عدي.

 نعيم أحمد بن عبد اهلل.)ش( أبو بكر بن خالد، عن أحمد بن محمد بن صاعد، وعنو أبو 
 )ش( أبو بكر بن صدقة، عن بسطاـ بن الفضيل، وعنو الطبراني.

)ش( أبو بكر بن شاذاف، عن حسن العدوي، وعنو علي التنوخي، قاؿ في التذكرة: مقري بغداد 
 الواعظ. توفي سنة خمس وأربعمائة.

رج وعطاء بن أبي رباح )ط جا ش( أبو بكر بن عبد اهلل بن أبي سبرة المدني القاضي، عن األع
ومحمد بن يونس، وعنو عبد الرزاؽ وأبو عاصم وحجاج وحسن بن عبداهلل وجماعة، تكلم فيو 
بعضهم، وعداده في ثقات محدثي الشيعة، خرج مع النفس الزكية، وكاف تحت يده صدقات 

 فأمده بأربعة وعشرين ألفاً، احتج بو ابن ماجة.
 يونس القرشي، وعنو أبو أحمد العسكري.)جا( أبو بكر بن عبداف، عن محمد بن 

)ط( أبو بكر بن عبد اهلل بن أبي مريم الغساني، اسمو بكير أوعبد السالـ، عن مكحوؿ وغيره، 



وعنو ابن المبارؾ وغيره، ضعفو أبو عبد اهلل الحاكم، توفي سنة ست وخمسين ومائة، احتج بو 
 الترمذي وابن ماجة.
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 بن أبي مليكة التيمي المكي، عن عائشة وعبيد بن عمير، وعنو ابن )ش( أبو بكر بن عبد اهلل
 جريج، وثقو ابن حباف، احتج بو البخاري.

)مح ـ ش( أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ىشاـ المخزومي أحد الفقهاء السبعة، 
اسمو محمد أو المغيرة، عن عائشة وعمار وأبي مسعود البدري وغيرىم، وعنو بنوه سلمة 

وعمرو والزىري وعمرو بن دينار وغيرىم، وثقو الواقدي، توفي سنة أربع وتسعين، احتج بو 
 الجماعة.

 قلت: استصغر يـو الجمل فرد من عسكر طلحة والزبير.
 )مح( أبو بكر بن عبد الرحمن، عن أبيو، عن عائشة.

 الوليد. )ط( أبو بكر بن العواـ، عن إبراىيم بن عبد الحميد الواسطي، وعنو الوليد بن
علوي( أبو بكر بن عياش بن سالم األسدي موالىم الحناط المقرئ، عن حصين بن  5)نص 

عبد اهلل وأبي حصين وعرض القرآف ثالثاً على عاصم وروى عنو وروى عن أبي إسحاؽ وعبد 
العزيز بن رفيع وغيرىم، وعنو يحيى بن آدـ وابن نمير وعثماف بن أبي شيبة ومصبح وغيرىم، 

ثقة ربما غلط. ووثقو ابن معين، وقاؿ ابن عدي: لم أجد لو حديثاً منكراً إذا روي  قاؿ أحمد:
 عنو ثقة. توفي في جماد األولى سنة ثالث وتسعين ومائة، احتج بو البخاري واألربعة.

)ش( أبو بكر الروياني صاحب المسند، قاؿ في الجامع الوجيز: رواى لو المرشد باهلل. وتوفي 
 .سنة سبع وثالثمائة

)محيط( أبو بكر بن محمد بن عبد اهلل بن أحمد الحمدوني، عن أبي الحسن علي بن محمد 
 بن محمد بن عقبة، وعنو الصفار، سمع عليو في سنة سبعين وثالثمائة.

 )ش( أبو بكر بن فورؾ، عن عبد اهلل بن محمد بن عمراف، وعنو عبد الملك.
 و الشيخ.)ش( أبو بكر بن ماىاف، عن قاسم بن موسى، وعنو أب

)محيط( أبو بكر بن محمد بن عمراف بن موسى النحوي العمراني، عن الفضل بن عبد اهلل بن 
 ربيعة، وعنو أبو ربيعة محمد بن محمد.

 )ش( أبو بكر القطيعي، اسمو أحمد بن جعفر تقدـ.
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، عن )ـ ؽ( أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حـز األنصاري أبو محمد قاضي المدينة وأميرىا
أبيو وابن عباس وعباد بن تميم وغيرىم، وعنو ابناه عبد اهلل ومحمد واألوزاعي وحجاج 

 والمسعودي، وثقو ابن معين، توفي سنة عشرين ومائة، احتج بو الجماعة.
)ش( أبو بكر بن أبي مريم، عن حبيب بن عبيد، وعنو ابن المبارؾ، ىو ابن عبد اهلل بن أبي 

 مريم، تقدـ.
كر بن أبي موسى األشعري، اسمو عمر أو عامر، عن أبيو وجابر بن سمرة وابن )مح ـ( أبو ب

عباس، وعنو أبو حمزة وابن أبي يحيى ويونس بن أبي إسحاؽ، وثقو العجلي، مات في والية 
خالد بن عبد اهلل، كاف يذىب مذىب أىل الشاـ في بغض الوصي، وكاف مقر ألبي العادية 

 جماعة.الجهني، قاتل عمار، احتج بو ال
 )ش( أبو بكر العرياف شيخ ألبي الشيخ.

 )ش( أبو بكر بن عبد الّلو شيخ ألبي الشيخ أيضاً.
 أبو بكر بن يعقوب الوراؽ، ىو علي بن سفياف عن أحمد بن عبداهلل، وعنو ابن عدي.
 )ش( أبو بكر األبهري، عن الحسين بن محمد الحرباني، وعنو علي بن عمر الشاىد.

عيلي، اسمو أحمد بن إبراىيم بن العباس الجرجاني، عن محمد بن عمر )ؽ( أبو بكر اإلسما
المقبري والفريابي ويوسف بن يعقوب القاضي وأبي يعلى وغيرىم، وعنو الحاكم وأبو حاتم 

العبدي وأبو بكر الخوارزمي، مجمع على جاللتو وترجم لو السبكي فأحسن، توفي سنة إحدى 
 وسبعين وثالثمائة.
 اغندي، عن ىشاـ بن عمار، وعنو أبو أحمد الحافظ محمد بن محمد تقدـ.)كم( أبو بكر الب

)مح( أبو بكر الحنفي، عن أنس بن مالك، وعنو أحصر بن عجالف حّسن الترمذي حديثو، 
 احتج بو األربعة.

 )ش( أبو بكر الجوزجاني، عن أبي مسلم المديني، وعنو المرشد.
ي اإلماـ الكبير صاحب التصانيف من أئمة )ـ( أبو بكر الجصاص، اسمو أحمد بن علي الراز 

 الحنفية مشهور، توفي سنة سبعين وثالثمائة.
 )ـ( أبو بكر الصواؼ، عن أبي زيد محمد بن موسى، وعنو السيد أبو العباس الحسني.

 )ط( أبو بكر الصيدالني، عن ابن وىب، وعنو ابن عدي.
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 نو أبو الشيخ.)ش( أبو بكر الفريابي، عن مرواف العثماني، وع
)ف( أبو بكر المجدر، محمد بن ىاروف بن حميد، عن محمد بن حميد الرازي وغيره، عنو 

 إسحاؽ.
 )مح( أبو بكر الكليني، عن جعفر بن محمد، وعنو محمد بن عبد الرحمن.

)مح ط ش( أبو بكر الهذلي البصري، اسمو سلمي أو روح عن الصادؽ والحسن والشعبي 
بارؾ وأسباط ووكيع ضعفو أحمد وغيره، توفي سنة سبع وستين ومائة، وغيرىم، وعنو ابن الم

 احتج بو ابن ماجة والطبراني.
 )مح( أبو بكر بن أبي عياش، روى عنو يونس، وابن أبي يحيى، ىو ابن موسى، تقدـ.

)ـ( أبو بكر، عن عاصم، وعنو الطحاوي، قيل اسمو محمد بن علي البغدادي، قاؿ الذىبي: 
 .ثقة حسن الحديث

 )جا( أبو بكر، عن مكحوؿ بن الفضل وعنو عبد الرحمن.
 )ش( أبو بكر، عن عكرمة، وعنو عكرمة، وعنو يحيى بن سعيد القطاف.
، وعنو ابن يعقوب الفسوي.  )ش( أبو بكر بن خزيمة، عن علي بن حـز

)ش( أبو بكر بن خزيمة بن محمد بن إسحاؽ بن خزيمة النيسابوري، عن إسحاؽ ومحمد بن 
ويونس بن عبد األعلى وخالئق، وعنو الشيخاف وابن صاعد والكبار من القدماء، وثقو  إسماعيل

 علي بن المديني وغيره وأثنى عليو ابن حباف والدار قطني، توفي سنة إحدى عشر وثالثمائة.
)مح( أبو بكر النهشلي، عن أباف، وعنو الوضاح بن يحيى النهشلي، وثقو أحمد ويحيى 

: حسن الحديث. توفي سنة ست وستين ومائة، احتج بو مسلم والعجلي، وقاؿ الذىبي
 والترمذي والنسائي ومحمد في الذكر.

)ط( أبو بلج الفزاري يحيى بن سليم، عن عمرو بن ميموف وأبيو وابن حكيم، وعنو شعبة 
وىشيم وأبو عوانة، وثقو أبو نعيم وعمر بن علي، وقاؿ أبو حاتم: ال بأس بو. وقاؿ يزيد بن 

 اف خارجياً، احتج بو األربعة.ىاروف: ك
 )قب( أبو بهية، عن أبي حمزة، وعنو جعفر بن بربر.

)مح ش( أبو بالؿ، عن أبي عبد الرحمن األحمر وقيس بن الربيع، وعنو محمد بن يحيى 
 المروزي والقاسم الدالؿ وعمراف بن عبيد.
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 حرؼ التاء مثناه
الحمصي، عن إسماعيل بن عياش وقتيبة ومحمد بن  )جا( أبو التقا ىشاـ بن عبد الملك البرقي

حرب، وعنو أبو داود والنسائي والقزويني وغيرىم، وثقو النسائي، توفي سنة إحدى وخمسين 
 ومائة، احتج بو أبو داود والنسائي.

)ـ( أبو التياح يزيد بن جميل الضبعي، عن مطرؼ بن عبد اهلل وأنس وحمراف بن أباف وغيرىم، 
د الوارث وغيرىما، وثقو في التقريب، وقاؿ: ثبت. توفي سنة ثماف وعشرين وعنو سعيد وعب

 ومائة، احتج بو الجماعة.
)ـ( أبو تميم الجيشاني عبد اهلل بن مالك الرعني المصري، عن علي وعمر وأبي ذر، وعنو أبو 
و الخير اليزني وكعب بن علقمة وبكر بن سوادة، وثقو جماعة، توفي سنة سبع وسبعين، احتج ب

 مسلم واألربعة إالَّ أبا داود.
)ط ش( أبو تميمة الهجيمي طريف بن مجالد البصري، عن ابن عمر وأبي ىريرة وأبي موسى 

وغيرىم، وعنو بكر المزني وقتادة واألعمش، وثقو ابن معين، توفي سنة خمس وتسعين، احتج 
 بو البخاري واألربعة.

 .)مح( أبو تميلة، عن ابن المسيب، وعنو أبو ىشاـ
)ط( أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي الطوسي، عن معاوية بن مرة وأبي األحوص، وعنو أبو داود 

والدارمي وأبو حاتم، وقاؿ: حجة، ووثقو يعقوب بن سفياف وصاحب الكاشف، توفي سنة 
 إحدى وأربعين ومائة، احتج بو الجماعة إالَّ الترمذي.
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 حرؼ الثاء مثلثة
 لى أبي ذر، عن أـ سلمة، وعنو أبو سعيد التيمي.)ف( أبو ثابت مو 

)مح ـ( أبو ثَػفَّاؿ ثمامة بن وائل ويقاؿ ابن حصين، عن أبي ىريرة ورباح بن عبد الرحيم وعنو 
سليماف بن بالؿ والدراوردي وعبد الرحمن بن حرملة، قاؿ البخاري: في حديثو نظر. قلت: لم 

 يأت بمنكر، واحتج بو الترمذي وابن ماجة.
( أبو ثور إبراىيم بن خالد بن اليماف الكلبي أبو ثور البغدادي أحد المجتهدين، عن ابن )ـ

عيينة والشافعي ووكيع وخلق، وعنو أبو داود وابن ماجة والبغوي والسراج، وثقو النسائي، توفي 
 سنة أربعين ومأتين.

(3/223) 



 

 حرؼ الجيم
 و إسحاؽ الرازي.)محيط( أبو جابر المكي، عن الحكم بن محمد، وعنو أب

 )قب( أبو الجراح المهري، عن جابر بن صبح، وعنو أبو عاصم، حسن لو الترمذي.
، وعنو تليد بن سليماف.  أبو الجحاؼ، عن أبي حاـز

 )ـ( أبو جعفر الخطمي، عن عمارة بن خزيمة، وعنو حماد بن سلمة.
حضرمي، ىو محمد )ف علوي( أبو جعفر األشناني، عن عباد بن يعقوب، وعنو أبو الحسين ال

 بن الحسين.
ف( أبو جعفر الرازي عيسى بن ماىاف، عن قتادة والشعبي وعطاء بن أبي رباح وجماعة،  4)نص 

وعنو ابنو وأبو نعيم وأبو أحمد الزبيري واألعمش وعلي بن الجعد وعبيد اهلل بن موسى وغيرىم، 
ياف، توفي في عشر التسعين قاؿ ابن المديني: ثقة يخلط. عن المغيرة ووثقو أبو حاتم وابن سف

 والمائة، احتج بو األربعة.
 )ش( أبو جعفر، عن زيد بن أرقم، وعنو معروؼ.

 )ش( أبو جعفر، عن عاصم بن أبي النجود وأـ سلمة، وعنو آدـ بن أبي إياس وسعيد بن طريف.
 )ش( أبو جعفر التستري، عن أبي زرعة، وعنو أبو حاتم.

 اف.)جا( أبو جعفر شيخ للعلى بن سليم
 ( أبو جعفر المرادي، عن ابن الحنفية، وعنو عمرو بن مرة.3)

 )جا( أبو جعفر بن زىير، عن نصر بن علي، وعنو أبو أحمد العسكري.
 )مح( أبو حمزة الضبعي، يروي عن ابن عباس.

)ـ( أبو الجهم سليماف بن الجهم األنصاري الحارثي الجوزجاني، عن مواله البراء وابن مسعود 
 ن طريف وغيره، وثقو ابن حباف، واحتج بو األربعة إالَّ الترمذي.وعنو مطر ب

)ش( أبو الجوزاء أوس بن عبد اهلل الربعي البصري، عن عائشة وابن عباس، وعنو بديل بن 
 ميسرة وقتادة وعمر بن مالك، وثقو أبو حاتم، توفي سنة ثالث وثمانين، احتج بو الجماعة.
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 حرؼ الحاء المهملة
 بو الحارث األزدي، عن علي، وعنو الحارث األعور.)ـ( أ

 )ط( أبو حاتم السجستاني، عن عبد اهلل بن حرب، وعنو أبو عبد اهلل المفسر غالـ بن نبهاف.



)مح ط جا ش قب( أبو حاـز سلمة بن دينار مولى األسود بن سفياف أبو حاـز األعرج اليماني، 
وعنو ابنو عبد العزيز ومالك والسفياناف  عن ابن عمر وسهل بن سعد وابن المسيب وغيرىم،

والحماداف وغيرىم، وثقو محمد بن إسحاؽ بن خزيمة وابن معين وأبو حاتم والنسائي والعجلي 
 والذىبي، توفي سنة أربعين ومائة، احتج بو الجماعة.

)مح جا ش( أبو حاـز األشجعي سلماف بن دينار الكوفي، عن الحسنين وأبي ىريرة وابن عمر، 
و محمد بن جحادة واألعمش وفضيل بن غزواف، وثقو أحمد وابن معين، وكاف علوياً، توفي وعن

 في حدود المائة، احتج بو الجماعة.
، عن أبي إدريس، وعنو عبد اهلل بن عامر األسلمي.  )ط ش( أبو حاـز

 )ف( أبو حامد النيسابوري أحمد بن محمد تقدـ.
هدي، عن الثوري وعكرمة بن عمار وغيرىما، ش( أبو حذيفة البصري موسى بن مسعود الن 2)

وحفص وغيرىم، وثقو العجلي وابن حباف، وقاؿ: يخطئ. 0وعنو البخاري والحسن بن عروة 
 وقاؿ أبو حاتم: صدوؽ. توفي سنة عشرين ومأتين، احتج بو البخاري واألربعة إالَّ النسائي.

الظاىر أنَّو األوؿ، واهلل )جا( أبو حذيفة، عن عبد الرحمن، وعنو محمد بن علي بن خلف، 
 أعلم.

 )ش( أبو حريش الكلبي، عن محمد بن .......، وعنو أبو الشيخ.
)ش( أبو حرمل الشيباني، عن أبي قتادة، وعنو صالح أبو الخليل، قيل اسمو ابن حرملة، احتج 

 بو النسائي.
 )جا( أبو حّز العسيري، عن أحمد بن عيسى الكوفي، وعنو أبو أحمد العسكري.

( أبو حريز عبداهلل بن الحسين قاضي سجستاف األزدي البصري، عن الشعبي وابن جبير، )ش
وعنو سعيد بن أبي عروبة والفضل بن ميسرة، قاؿ أبو زرعة وابن معين: ثقة. وقاؿ أبو داود: 

 قيل كاف يؤمن بالرجعة ولم يصح. احتج بو األربعة، قاؿ الذىبي: واستشهد بو البخاري.
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و حساف األعرج البصري، اسمو مسلم، عن علي عليو السالـ وعائشة وابن عباس، وعنو ( أب3)
قتادة وعاصم األحوؿ، وثقو ابن معين وذكر عنو أنَّو كاف يرى رأي الخوارج، وقاؿ البخاري وابن 

 حباف: قتل مع الحرورية سنة ثالثين ومائة، احتج بو مسلم واألربعة.
علي بن محمد بن مهروية، وعنو الشيخ أبو ربيعة محمد بن )محيط( أبو الحسن القزويني، عن 

 محمد.



 )مح ـ( أبو الحسن شيخ من البصرة، عن أصـر بن جوشب، وعنو أبو داود بن محمد األسدي.
 )ط( أبو الحسن الصفاني والصنعاني، عن عمر بن مسلم ، وعنو عبد اهلل بن صالح.

 ضي وعنو أبو الهيثم.)كم( أبو الحسن قاضي الحرمين، عن أبي خليفة القا
 )ط( أبو الحسن البتي البغدادي، عن أبي الفرج األصفهاني، وعنو أبو طالب.
 )ش( أبو الحسن الحريري، عن صالح بن األصبغ، وعنو أبو القاسم التنوخي.
 )جا( أبو الحسن الطبراني، عن يحيى بن عبد الرحمن، وعنو علي بن الحسن.

عيداف وفي التذكرة اسمو عبد اهلل بن الحسن بن دالؿ، أبو الحسن الكوفي مكي بن منصور بن 
 توفي سنة أربعين وثالث مائة.

 )ش( أبو الحسن بن مقبل، عن أبي سفياف البروري، وعنو عبد الرحمن بن محمد.
 )ط( أبو الحسن، عن صافي، وعنو يحيى بن كثير.

 )ط( أبو الحسين الزاىد، صاحب أخبار الناصر للحق.
 روزي، عن أحمد بن محمد، وعنو أبو سعد السماف.)ف( أبو الحسين الم

 )قب( أبو الحسين بن أبي كثير الزيات، عن إسحاؽ الحربي، وعنو الحسين بن محمد العدؿ.
 )ط( أبو الحسين العادؿ، عن أبيو، وعنو علي بن مهدي الطبري.

 )ف( أبو حذيفة، عن حذيفة، اسمو سلمة بن صهيب أو أصهب الهمداني األرحبي، عن علي
وابن مسعود، وعنو خيثمة بن عبد الرحمن وأبو إسحاؽ وغيرىما، قاؿ موالنا: ثقة. احتج بو 

 مسلم واألربعة إالَّ النسائي.
)مح ش ؽ( أبو حصين عثماف بن عاصم بن حصين األسدي الكوفي الفقيو، عن ابن عباس 

بن الربيع، وثقو  وزيد بن أرقم وأنس وخلق من الصحابة والتابعين، وعنو شعبة والسفياناف وقيس
 ابن معين وأبو حاتم والعجلي.

(3/226) 

 

قلت: كاف عثمانياً وروي أنَّو ممن بايع اإلماـ زيد بن علي، وقاؿ بإمامتو. توفي سنة ثماف 
 وعشرين ومائة، احتج بو الجماعة.

 )ط ش( أبو حفص المكي، عن علي والحسن بن علي، وعنو ولده الحسين وىاشم بن البريد.
بو حفص اآلبار عمر بن عبد الرحمن بن قيس اآلبار، عن أبيو واألعمش ومنصور، )ـ كم( أ

 وعنو عمرو ويحيى بن معين، ووثقو توفي بعد المأتين، احتج بو األربعة إالَّ الترمذي.
 )مرتضاه( أبو حفص الكناني، عن علي بن محمد السواؽ، وعنو أحمد قاضي الحرمين.



وأبي عاصم وعنو عباد بن يعقوب ومحمد بن عبد )ش( أبو حفص الصانع، عن أبي سلمة 
 الرحيم.

 )ش( أبو حفص الزيات، عن المحاملي وعنو أبو الفضل الكناني.
)ط( أبو الحكم العنزي زيد بن أبي الشعثاء البصري، عن البراء بن عازب، وعنو أبو بلخ، وثقو 

 ابن حباف، واحتج بو أبو داود.
اء، عن علي وابن عباس وأنس وعنو الحسن، قاؿ في ( أبو حمزة القصاب عمراف بن أبي عط4)

 الخالصة: وعنو شعبة وىشيم، وثقو ابن معين، احتج بو مسلم.
 )محيط( أبو حمزة اليماني، عن ابن حصين، وعنو يحيى بن العلي.

 أبو حمزة األنصاري، عن زيد بن أرقم، وعنو عمرو بن مرة.
وغيره، وعنو منصور وجماعة، ضعفو )ـ( أبو حمزة الكوفي، ميموف القصاب، عن الشعبي 

 جماعة، وقاؿ أبوحاتم: يكتب حديثو. احتج بو الترمذي وابن ماجة.
 )قب( أبوحمزة، عن جابر، وعنو أبو ىبة.

 )ط( أبو حميد، عن علي بن مجاىد، وعنو محمد بن شاداف.
مريم،  ( أبو الحورا السعدي ربيعة بن شيباف البصري، عن الحسن بن علي وعنو يزيد بن أبي3)

 وثقو النسائي، واحتج بو األربعة.
)مح( أبو حبير، عن محمد بن عبد اهلل ابن الماجشوف، قاؿ )مح(: كاف من أصحاب محمد بن 

 عبد اهلل.
أبو حية بن قيس الخارفي الهمداني الوادعي، يروي عن الوصي، وعنو أبو إسحاؽ، كاف من 

سكن وغيره حديثو في صفة وضوء أصحاب الوصي وشيعتو، احتج بو األربعة، وصحح ابن ال
 أمير المؤمنين.
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 حرؼ الخاء المعجمة
 )ط( أبو خالد الخليل، عن حرملة بن إياس، وعنو عطاء بن أبي رباح.
 )ط( أبو خالد األموي، عن علي بن الحسين، وعنو الحسن بن بشير.

الني. احتج بو أبو )مح( أبو خالد، عن منصور، وعنو ابن جريح، قاؿ في الكاشف: أظنو الدا
 داود.

 )ط( أبو خالد، عن أبي مالك األشعري وابن أبي ليلى، وعنو سعيد بن يوسف وابن نمير.



 )مح( أبو خالد، عن الشعبي، وعنو وكيع.
 )ط( أبو الخطاب المصري، عن أبي سعيد، وعن مرثد اليزني، احتج بو النسائي.

بن بدر والليث، قاؿ موالنا: وثقو المؤيد  )ـ ش( أبو الخطاب النبهاني، عن عطاء، وعنو الربيع
 باهلل. احتج بو ابن ماجة.

)ح ش( أبو الخليل صالح بن أبي مريم الضبعي موالىم البصري، عن أبي سعيد مرساًل وأبي 
 قتادة وطائفة، وعنو عطاء ومجاىد ومنصور، وثقو ابن معين والنسائي، واحتج بو الجماعة.

 د اهلل وكذا في الميزاف.)ش( أبو خالؿ شيخ النعماف بن عب
 )ش( أبو خليفة القاضي، عن عبد الرحمن بن بكر، وعنو أبو الحسن قاضي الحرمين.

 )ش( أبو الخويكبة، عن عمر، وعنو معتمر بن سليماف، والصواب: ابن الحويكية.
 )جا( أبو خيثم، عن ابن الزبير، وعنو النعماف.
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 حرؼ الداؿ المهملة
صاحفي سليماف بن مسلم الهدادي البلخي، عن النضر بن شميل، وعنو )ط( أبو داود الم

 الترمذي والنسائي، ووثقو وموسى بن ىاروف، توفي سنة ثماف وثالثين ومأتين.

 )ـ جا( أبو داود الطيالسي، عن سهل بن سعيد، ىو سليماف بن داود، تقدـ.
التقريب: اسمو عمر بن )مح( أبو داود الحفري، عن الثوري، وعنو ابن أبي شيبة، قاؿ في 
 سعد، ثقة عابد. توفي سنة ثالث ومأتين، احتج بو مسلم واألربعة.

)ش( أبو الدرداء المروزي الخراساني عبدالعزيز بن منيب، عن إسحاؽ بن عبد الّلو بن كيساف، 
وعنو عبد الّلو بن محمد المهدي، قاؿ في التقريب: صدوؽ من الحادية عشر، توفي سنة ست 

 ئتين، أىملو موالنا.وسبعين وما
)ط( أبو الدىماء قربة بن بهيس العدوي البصري، عن سمرة وعن رجل من البادية، وعنو حميد 

 بن ىالؿ، وثقو ابن معين، واحتج بو مسلم واألربعة.
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 حرؼ الذاؿ المعجمة
، )ط( أبو ذر، عن محمد بن جابر بن عبد اهلل، وعنو ابن فديك، لعلو عبد الملك بن حسين



 تقدـ.
 )قب( أبو ذويب، عن الزىري، وعنو حفص بن عمر اإليلي.
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 حرؼ الراء المهملة
أبو راشد الحبراني الشامي، قيل اسمو حصين، عن علي والمقداد، وعنو أبي سالـ األسود 

 والزبيدي، وثقو العجلي، احتج بو األربعة إالَّ ابن ماجة.
 ، وعنو حسين بن يحيى.)ط( أبو راشد المزني، عن خالد بن حميد

)ـ ط ؿ( أبو رافع نفيع مولى ابنة عمر بن الخطاب الصايغ المدني، عن أبي بكر وعمر وعثماف 
وابن مسعود وعدة، وعنو الحسن وثابت وقتادة وابن جدعاف، وثقو العقيلي وغيره، توفي في 

 نيف وتسعين، احتج بو الجماعة.
 بن أبي المقداـ. أبو رافع، عن سعيد بن عبد الرحمن، وعنو عمر

)ـ( أبو رافع، عن أبيو، وعنو علي بن القاسم، والصواب ابن أبي رافع، وىو محمد بن عبداهلل، 
 تقدـ.

 )ط( أبو الربيع رجل من أىل المدينة.
وعنو علقمة بن مرثد وغيره، قاؿ أبوحاتم: صالح الحديث. وفي الكاشف: صدوؽ. احتج بو 

 الترمذي.
 نة، وعنو عبداهلل بن محمد النعماف.)ش( أبو ربيعة، عن أبي عوا

)قب( أبو ربيعة األيادي، عن عبد اهلل بن بريدة، والحسن وعلي ابنا صالح، احتج بو الترمذي 
 والبخاري في التاريخ.

 )ش( أبو رباح، عن عقبة بن عامر، وعنو ولده موسى.
، عن علي وعمر وعائشة4) وشهد  ( أبو رجاء العطاردي عمراف بن ملحاف البصري مخضـر

، وثقو ابن معين، توفي سنة سبع أو  معها الجمل وغيرىم، وعنو أيوب وابن عوف وجرير بن حاـز
 ثماف عشرة ومائة، احتج بو الجماعة.

)ط( أبو رجاء الخراساني عبد اهلل بن الفضل، عن ىشاـ بن حساف، وعنو أسباط، قاؿ الذىبي: 
 منكر الحديث.

 و مندؿ.)مح( أبو رجاء، عن عثماف بن خالد، وعن
 )ف( أبو رجاء، والصواب: عبد اهلل بن رجاء، تقدـ.



)مح ط ش( أبو رزين الكوفي مسعود بن مالك األسدي، عن علي وابن مسعود، وعنو ابنو عبد 
اهلل واألعمش، وثقو أبو زرعة، شهد مشاىد أميرالمؤمنين كلها، وتوفي في أمارة عبد الملك، 

 احتج بو مسلم واألربعة.
أحزاب بن أسيد السمعي، عن أبي أيوب والعرباض، وعنو زياد بن الحارث )ط ش( أبو رىم 

 وغيره، اختلف في صحبتو، احتج بو الترمذي والنسائي.
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 أبو روح، عن مسعدة، وعنو أبو موسى.
 )ط( أبو روحاف، عن أبي محمد العسكري.
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 حرؼ الزاي
بير بن نفير وكثير بن مرة، وعنو ولده حميد ( أبو الزاىرية جدير بن كريب الحضرمي، عن ج3)

والليث ويونس، كاف أمياً، وثقو ابن معين، توفي سنة مائة، وقيل: سبع عشرة ومائة، احتج بو 
 مسلم واألربعة.

 )مح( أبو زايدة، عن أبي إسحاؽ، وعنو أبو كريب.
ر وابن قب( أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس األسدي المكي أحد األئمة، عن جاب 5)

عباس وعائشة وأبي الطفيل، وعنو السفياناف ومالك وشعبة وابن جريج وخلق، وثقو ابن معين 
والنسائي ابن المديني، وقاؿ: ثبت وزعم بعضهم أنَّو يدلس فإذا صرح بالسماع فحجة. توفي 

 سنة ثماف عشرة ومائة، احتج بو الجماعة.
 أبي قتادة، وعنو حماد بن شعيب. )ش( أبو الزبير، عن ابن الخليل، عن أبي حرملة، عن

)مح ـ ش( أبو زرعة بن عمر بن جرير البجلي، عن جده وأبي ىريرة، وعنو حفيداه جرير 
 وعيسى وعمارة القعقاع، وثقو ابن معين، واحتج بو الجماعة.

)ـ ش( أبو زرعة الرازي عبيد اهلل بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشي موالىم، عن أبي نعيم 
صة وخالد بن يحيى وطبقتهم، وعنو الترمذي وابن ماجة والنسائي وابن أبي داود وخلق، وقبي

 أثنى عليو العلماء، وقَػرَُّروا حفظو وجاللتو، توفي سنة أربع وستين ومأتين، احتج بو مسلم.
)ش( أبو زرعة، عن أبي إدريس، وعنو أبو الخطاب، قاؿ في الخالصة: لعلو يحيى بن عمر 



 بو الترمذي. الشيباني، احتج
 )ش( أبو زرعة الدمشقي عبد الرحمن بن عمر وتقدـ.

 )ط( أبو زرعة، عن سنيد، وعنو أبو الحسين الكاغدي، لعلو الرازي المتقدـ.
 )ط ش( أبو زكريا، عن سعيد بن زيد، وعنو بشر بن موسى.

 )جا( أبو زكريا، عن أسباط، وعنو يحيى بن المقابري.
 ن عمر، وعنو أبو الشيخ.)ش( أبو زكريا، عن عبد اهلل ب

 )ـ( أبو زكريا البجلي، عن حسين بن إسماعيل، وعنو يحيى بن إسماعيل الكوفي
)ش( أبو زميل سماؾ بن الوليد الحنفي، عن ابن عباس، وعنو عكرمة بن عمار، قاؿ في 
 التقريب اليمامي الكوفي: ليس بو بأس من الثانية. احتج بو مسلم واألربعة، أىملو موالنا.

(3/233) 

 

)ط جا( أبو الزناد الموج بن علي الكوفي، عن زيد بن علي، وعنو الحكم بن ظهير وحماد بن 
 يعلى، كاف محدثاً فاضالً متابعاً لإلماـ زيد بن علي صلوات اهلل عليو.

 )جا( أبو الزناد، عن عبد اهلل بن ذكواف، وعنو يونس.
والصواب: ابن أبي زياد، ىو يزيد بن أبي )ـ( أبو زياد، عن ابن أبي ليلى، وعنو زيد أو زايدة، 

 زياد، تقدـ.
)ـ( أبو زيد الهروي، سعيد بن الربيع المعامر الحرس البصر الهدوي عن سعيد بن أبي عروبة 
وشعبة، وعنو البخاري والكديمي وغيرىما، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ. وقاؿ في الكاشف: ثقة. 

 الترمذي والنسائي.توفي سنة إحدى عشرة ومأتين، احتج بو الشيخاف و 
 )ـ( أبو زيد المقري، عن إسماعيل بن سعيد.

 )ط( أبو زيد الحنفي، عن عمرو بن قايد، وعنو محمد بن زكريا.
 أبو زيد، عن القاسم بن عبد الرحمن.

 )ش( أبو زيد، عن عبد اهلل بن عمرو، وعنو عمرو بن مرة.
ذر، وعنو نعيم بن المخمر، احتج )ش( أبو زينب مولى حاـز بن حرملة الغفاري، عن مواله وأبي 

 بو ابن ماجة.
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 حرؼ السين المهملة
)ف( أبو السائب مولى ىشاـ عبد اهلل بن السائب، عن أبي ىريرة، وعنو المعلى بن عبد 

 الرحمن، قاؿ في التقريب ثقة من الثالثة. احتج بو مسلم ومالك.
، عن أبي ذر وزيد بن خالد، وعنو )ط( أبو سالم الجيشاني سفياف بن ىاني المصري مخضـر

بكر بن سوادة وأبو كريب وغيرىما، قاؿ في الكاشف: ثقة مشهور. توفي في آخر أياـ عبد 
 العزيز بن مرواف، احتج بو مسلم وأبو داود والنسائي.

)مح( أبو سبرة النخعي عبد اهلل بن فروة بن مسيك القرضي، وعن علي صلوات اهلل عليو، وعنو 
 ن بن الحكم، وثقو ابن حباف، احتج بو أبو داود والترمذي وابن ماجة.األعمش والحس

 )مح( أبو سعد الساعدي، عن أنس، وعنو رواد بن الجراح، احتج بو ابن ماجة.
)مح( أبو سعيد الرعيني، جعثل بن ىاعاف الفتياني المصري قاضي إفريقية، عن عبد اهلل بن 

كاشف، توفي سنة خمس عشرة ومائة، احتج بو مالك، وعنو بكر بن سوادة وغيره، وثقو في ال
 األربعة.

)مح( أبو سعيد البقاؿ، سعيد بن المرزباف العيسى مولى حذيفة الكوفي األعور، عن أنس وابن 
أبي ليلى وغيرىما، وعنو شعبة وعبيد اهلل بن موسى وابن عيينة والحسن بن صالح، قاؿ 

 ابن ماجة والنسائي.الخزرجي: ما علمت أحداً وثقو. احتج بو الترمذي و 
 )ـ( أبو سعيد الوزير، عن أبي أحمد العسكري، وعنو المؤيد باهلل في أماليو.

)ـ ش( أبو سعيد المقبري، كيساف المدني، عن علي وعمر وأسامة، وعنو ابنو سعيد، قاؿ 
 النسائي: ال بأس بو. توفي في سنة مائة، احتج بو الجماعة.

لرحمن بن عبد اهلل البصري، ُثمَّ المكي جردقة، عن )ش( أبو سعيد مولى بني ىاشم، عبد ا
عكرمة بن عمار وغيره، وعنو أحمد وخليفة بن خياط، وثقو يحيى، توفي سنة سبع وسبعين 

 ومائة، احتج بو البخاري.
 )كم( أبو سعيد العدؿ، عن أحمد بن العباس بن حمزة، وعنو أحمد بن علي النيسابوري.

 بن والق، وعنو أبو الشيخ.)ش( أبو سعيد الثقفي، عن جندؿ 
 )جا( أبو سعيد المستملي، عن معاذ بن حسن، وعنو مكحوؿ بن الفضل.
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 )مح( أبو سعيد مولى أبي أسيد، عن حذيفة وابن ذر، وعنو أبو بصرة.
 )ف( أبو سعيد التيمي، عن أبي ثابت مولى ابن ذر، وعنو ىشاـ بن البريد.



 ك، وعنو السيلقي.)ؿ( أبو سعيد، عن إبراىيم بن شري
 )ش( أبو سعيد، عن األعمش، وعنو سليماف بن يزيد.

 أبو سعيد بن عبد الكريم الحنفي، عن األعمش، وعنو كثير بن يحيى.
 )قب( أبو سعيد عقيصا، اسمو دينار، عن الحسين بن علي، وعنو زياد بن المنذر.

عنو الثوي وشريك، )ـ( أبو سفياف السعدي، طريف بن شهاب البصري األشل، عن الحسن، و 
 قاؿ ابن عدي: ليس بو بأس. احتج بو الترمذي وابن ماجة وضعفو يحيى.

( أبو سفياف المكي طلحة بن نافع القرشي، موالىم األسكاؼ، عن جابر وأبي أيوب وابن 4)
عباس، وعنو األعمش وأبو إسحاؽ وحصين بن عبد الرحمن، وثقو ابن حباف، وقاؿ أحمد 

 احتج بو مسلم واألربعة.والنسائي: ال بأس بو. 
)ش( أبو سفياف بن عبد ربو، عن عمر بن شهاب، وعنو عمرو بن قيس، زعم الذىبي أنَّو 

 مجهوؿ.
)ش( أبو سفياف المروزي، عن عبد العزيز بن أباف، وعنو أبو الحسن بن شيباف. قاؿ )ش(: نعم 

 الرجل كاف.
 )ش( أبو سفياف، عن تميم الداري، وعنو السائب بن مالك.

( أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوؼ الزىري المدني، عن أبي قتادة وأبي ىريرة وعائشة وابن 4)
عمر وأبي سعيد وعدة، وعنو ابنو عمر والشعبي وأبو إسحاؽ وخالئق، وثقو ابن سعد والذىبي، 

 توفي سنة أربع وتسعين، وقيل: أربع ومائة، احتج بو الجماعة.
 بن عبد الرحمن، وعنو فضيل بن مرزوؽ.)ط ش( أبو سلمة الجهني، عن القاسم 

 )ـ ش( أبو سلمة الصانع، عن أبي رجاء وعطية، وعنو وكيع وغيره.
 أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيو.

 )جا( أبو سلمة األنصاري، عن مالك بن دينار، وعن حسن بن رضواف.
بن )جا( أبو سلمة سلمة الحضرمي سليماف بن سليم أبو سلمة قاضي حمص، عن عمرو 

شعيب والزىري، وعنو إسماعيل بن عياش، وثقو النسائي، توفي سنة سبع وأربعين ومائة، احتج 
 بو األربعة.
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)قب( أبو سلماف مولى الحجاج، عن زيد بن أرقم، وعنو الحكم بن عتيبة، احتج بو النسائي في 
 عمل اليـو والليلة.



 .)جا( أبو سمعاف، عن الزىري، وعنو سلمة بن الفضل
)مح ش( أبو سناف عيسى بن سناف الحنفي القسملي، عن يعلى بن شداد بن أوس، وثابت 

البناني، وعنو عيسى بن يونس وحماد بن زيد، وثقو ابن معين في رواية، وقواه ابن حباف، احتج 
 بو الترمذي وابن ماجة.

و الترمذي )ط( أبو سهل محمد بن سالم الهمداني، عن الشعبي، وعنو عمرو بن ثابت، احتج ب
 تكلم عليو.

 )مح( أبو سهل، عن مسلم، وعنو علي بن عبد األعلى، لعلو األوؿ واهلل أعلم.
)ش( أبو السوار العدوي، حريث بن حساف أوحساف بن حريث البصري، عن علي صلوات اهلل 

 عليو وعمراف، وعنو قتادة وابن عوف، وثقو أبو داود، احتج بو الشيخاف والنسائي.
 ، عن أبي ىريرة، وعنو عثماف بن أبي سوادة.)ش( أبو سوادة

)ط( أبو سوادة، والصواب أبو سورة األنصاري، عن عمو أبي أيوب، وعنو يحيى بن جابر، 
 احتج بو األربعة إالَّ ابن ماجة.
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 حرؼ الشين المعجمة
 )مح( أبو شجاع، عن واثلة ابن األسقع، وعنو محمد بن زيد بن أبي مالك.

شعثاء سليم بن أسود المحاربي الشيعي الكوفي، صاحب الوصي وشهد مشاىده )مح( أبو ال
جميعها روى عنو، وعن حذيفة وأبي ذر وغيرىم، وعنو ولده سعيد ومالك بن دينار وحبيب بن 
 أبي ثابت وغيرىم، متفق على توثيقو، قتل مع ابن األشعث سنة اثنتين ومائة، ذكره في النبالء.

 ذر، وعنو محمد بن عيسى.)مح( أبو شعيب، عن أبي 
 )ش( أبو شعيب الجبراني، عن يحيى بن عبداهلل، وعنو أبو سعيد السماف.

 أبو شمر بن أبرىو، يروي عن علي صلوات اهلل عليو.
)ط مح( أبو شهاب عبد ربو بن نافع الكناني، عن أبي إسحاؽ الشيباني وابن أبي ليلى 

لتبوذكي وغيرىم، قاؿ أحمد: ليس بو بأس. وغيرىما، وعنو يحيى بن آدـ ومسداد وأبو سلمة ا
 ووثقو يحيى ويعقوب والعجلي، توفي سنة اثنتين وتسعين ومائة، احتج بو الجماعة.

)جا( أبو شهاب موسى بن نافع األسدي األكبر الخياط، عن ابن جبير وعطاء وجماعة، وعنو 
دلية ذكره في الشافي، عيسى بن يونس وأبو نعيم وطائفة، وثقو ابن معين، وعداده في رواة الع

 احتج بو الشيخاف والنسائي.



)مح( أبو شهاب، عن الحسن بن عمرو الفقيمي، وعنو ابن أبي دارد، يحتمل أف يكوف األوؿ 
 أو الثاني.

)مرتضاه( أبو شيبة، عن أنس، وعنو المسيب بن شريك، ىو يوسف بن إبراىيم التيمي الدالؿ 
 لضعفاء.الجوىري، تكلم عليو، قاؿ البخاري: في ا
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 حرؼ الصاد المهلمة
)ط( أبو صادؽ مسلم بن يزيد، عن ربيعة بن ناجذ وأرسل، عن الوصي، وعنو عبد الرحمن بن 
صالح والحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل،كاف كوفياً، وثقو يعقوب بن سفياف، وقاؿ أبو حاتم: 

 مستقيم الحديث. احتج بو النسائي وابن ماجة.
الحنفي، سمع من عمر، وكاف ممن شهد مشاىد أمير المؤمنين صلوات اهلل أبو صالح ماىاف 

عليو، صلبو الحجاج بن يوسف. وروى عن أـ سلمة، وعنو فضيل بن غزواف، وثقو ابن حباف، 
 قتل سنة ثالث وثمانين، وكاف من الصالحين، يقاؿ لو: المسيح، احتج بو النسائي.

المدني، عن أبي قتادة، وعنو أبو النصر، احتج بو )مح( أبو صالح مولى التومة نبهاف الجمحي 
 الجماعة.

 )جا( أبو صالح الغطفاني، عن أحمد بن حرب، وعنو مكحوؿ بن الفضل.
 )ش( أبو صالح المهلب، عن حسن بن عبد الرحمن، وعنو أبو الشيخ.

 )جا( أبو صالح، عن رشد بن سعد، وعنو يحيى بن عثماف.
ياد، وعنو الكلبي ىوباذاـ مولى أـ ىاني، يروي عن موالتو )ط محيط( أبو صالح، عن كميل بن ز 

وعلي وابن عباس، وعنو سماؾ والثوري والكلبي، قاؿ يحيي القطاف: لم أر أحداً من أصحابنا، 
تركو وماسمعنا أحداً يقوؿ فيو شيئاً. وقاؿ ابن معين: ليس بو بأس. قلت: عداده من خلص 

 لملك.الشيعة، توفي في أمارة الوليد بن عبد ا
 )مح( أبو صامت الضبي، عن زاذاف، وعنو حسين بن علواف.

)ـ( أبوصخر حميد بن زياد الخراط المدني، عن أبي صالح السماف وغيره، وعن ابن وىب 
 والقطاف، قاؿ أحمد ويحيى في رواية: ليس بو بأس. احتج بو مسلم واألربعة إالَّ النسائي.

ابن قيس البصري، عن عائشة وأبي سعيد وابن  )ط ف( أبو الصديق الباجي، بكر بن عمرو أو
عمر، وعنو زيد العمي وقتادة والسدي، وثقو ابن معين وأبو زرعة، توفي سنة ثماف ومائة، احتج 

 بو الجماعة.



)ـ( أبو الصهباء صهيب، عن مواله ابن عباس وعلي وابن مسعود، وعنو ابن جبير وطاوس 
 مسلم وأبو داود والنسائي.وجماعة، قاؿ أبو زرعة: مدني ثقة، احتج بو 
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 حرؼ الضاد المعجمة
 )ط( أبو ضمرة بن حبيب، عن شداد بن أوس والصواب: ضمرة بن حبيب، وقد تقدـ.

 )مح( أبو ضمرة، عن الصادؽ، وعنو محمد بن جميل.
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 حرؼ الطاء المهملة
ضبعي، احتج بو )ش( أبو طارؽ السعدي البصري، عن الحسن، وعنو جعفر بن سليماف ال

 الترمذي.
 )مح( أبو طلق، عن أبيو، عن علي، وعنو ثابت.
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 حرؼ الظاء معجمة
( أبو ظبياف الحصين بن جندب بن عمرو بن الحارث الجنبي الكوفي، عن علي وابن عباس 3)

وحذيفة وطائفة، وعنو ابنو قابوس وعطاء واألعمش، وثقو ابن معين، توفي سنة تسعين، احتج بو 
 لجماعة.ا

 )ط( أبو ظبية، عن كور بن وبرة، وعنو سعد بن سعيد.
)ش( أبو ظالؿ ىالؿ األزدي القسملي األعمى، عن أنس، وعنو حماد بن سلمة، حسن 

 الترمذي حديثو، احتج بو أبو داود.
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 حرؼ العين المهملة
 )ش( أبو عاتكة، عن أنس، وعنو المحسن بن عطية.

قاؿ البخاري: ىو منكر الحديث. وقاؿ غيره: ضعيف. ورى لو  قلت: ىو طريف بن سليماف،
 الترمذي.

)ط( أبو عاصم خشيش بن أخـر النسائي، عن روح بن عبادة ويزيد بن ىاروف وعبد الرزاؽ 
 والطبقة، وعنو أبو داود والنسائي، ووثقو ابن أبي داود، توفي سنة ثالث وخمسين ومأتين.

 ن مسلم.)قب( أبو عاصم بن الجراح شيخ علي ب
 أبو عاصم، عن ابن الهندي، وعنو العباس.

 )ط ش( أبو عاصم، عن ابن ابي الورقاء، وغيره، وعنو سناف بن خليفة وغيره.
، عن علي وعمر  )مح نص ط ؿ( أبو العالية رفيع بن مهراف الرياحي موالىم البصري مخضـر

و حاتم وأبو زرعة وغيرىما، وابن عباس وطائفة، وعنو قتادة وثابت وداود، ابن أبي ىند، وثقو أب
 توفي سنة تسعين على األصح، احتج بو الجماعة.

ش( أبو العالية البَػرَّاء ػ مشدداً ػ اسمو زياد بن فيروز، وقيل: كلثـو البصري، عن ابن عباس  2)
وابن عمر وأبي ابن كعب، وعنو بديل بن ميسرة وابن أبي عروبة وطائفة، وثقو أبو زرعة، توفي 

 احتج بو الشيخاف والنسائي.سنة تسعين، 
ش( أبو عامر العقدي، عبد الملك بن عمرو القيسي والبصري، عن أفلح بن حميد ومرة بن  2)

خالد وشعبة وسفياف والطبقة، وعنو أحمد والكندي وأبو بكرة وإسحاؽ الكوسج وخلق كثير، 
 وثقو النسائي، توفي سنة أربع ومأتين، احتج بو الجماعة.

 خراساني، عن الحارث األعور، وعنو حجاج.)مح( أبو عامر ال
)مح ط( أبو عايذ، عن ابن عمر، وعنو أبو جنادة، لعلو أبو عايذ بن ربيعة، عن عائشة، وعنو 

 عروة والزىري، قاؿ موالنا: ال يعرؼ. احتج بو النسائي.
 )ـ( أبو عباد، عن إبراىيم بن طهماف، وعنو يعقوب بن إسحاؽ الظاىري.

 ماؿ الهروي الخزاعي، عن إسماعيل بن يزيد وغيره، وعنو أبو الشيخ.)ش( أبو العباس الح
 )ط( أبو العباس البريدي الفضل بن محمد بن أبي محمد البريدي، عن أبيو، وعنو...

 )كم( أبو العباس الثقفي، عن قتيبة بن سعيد، وعنو يحيى بن إسماعيل.
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 حباف، وعنو الشريف السيلقي.)ؿ( أبو العباس المدني، عن أبي خليفة الفضل بن 
)ط( أبو العباس المكي السائب بن فروخ الشاعر، عن عبيد وعبد اهلل بن عمر، وعنو حبيب بن 

 أبي ثابت وعمرو بن دينار، وثقو أحمد، احتج بو الجماعة.
)ط( أبو عبد األغر سلماف الجهني المدني، عن أبي الدرداء وعمار وأبي أيوب، وعنو بكير بن 

 لزىري وبنوه عبيد اهلل وعبد اهلل وعبد ربو، قاؿ شعبة: كاف رضي، احتج بو الجماعة.األشبح وا
 )ط( أبو عبد اهلل األزدي، روى عنو ابن مهدي.

 )مح( أبو عبد اهلل األحمر، عن عبد اهلل بن عمر، وعنو أبو بالؿ.
أبي علي ( أبو عبد اهلل البصري الحسين بن علي، عرؼ بالشيخ المرشد شيخ المعتزلة، عن 2)

وأبي ىاشم علم الكالـ، وعنو أبو عبد اهلل الداعي والمؤيد باهلل وأبو طالب وقاضي القضاه، 
 وكاف يميل إلى علي بن أبي طالب ميالً شديداً عظيماً، توفي سنة سبع وستين وثالثمائة.

ة بن )ط( أبو عبد اهلل الجذلي، عبد اهلل بن عبد اهلل أو عبد الرحمن، عن عائشة وسلماف وخزيم
ثابت وغيرىما، وعنو مسلم البطين وأبو إسحاؽ والشعبي وغيرىم، وثقو أحمد وابن معين َوُىَما 

 ُىَما، وصحح الترمذي حديثو، عداده في ثقات الشيعة، قاؿ الذىبي: شيعي بغيض.
 )ط( أبو عبد اهلل الخوالني روى عن محمد بن رمح.
 حماد، وعنو حسن بن محبوب. )ط( أبو عبد اهلل الراشي أو الرياشي، عن إسحاؽ بن

 )ش( أبو عبد اهلل الشامي، عن أبي مليكة الزماري، قاؿ الذىبي: لعلو المصلوب.
 أبو عبد اهلل الطحاف، عن األسود بن قيس، وعنو أحمد بن يونس.

)ط( أبو عبد اهلل الكرابيسي الحسين بن علي بن يزيد البغدادي، عن حسن بن محبوب، وعنو 
ب، قاؿ األسنوي والسبكي: كاف إماماً جليالً جامعاً بين الفقو والحديث، جعفر بن أحمد الكات

 وكاف من متكلمي المبتدعة. توفي سنة خمس وأربعين، وقيل: ثماف وأربعين ومأتين.
 قلت: الحسين، كاف من النواصب والمبغظين آلؿ الرسوؿ ذكره المرتضى وغيره.
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 خالد، وعنو علي بن حرب، أىملو موالنا. )ش( أبو عبد اهلل الرازي، عن محمد بن
)ط( أبو عبد اهلل الوليدي، كاف يلـز مجلس الناصر للحق ويعلق جميع ما سمعو منو وصنف في 

 ذلك كتاباً سماه ألفاظ الناصر.
 )ط( أبو عبد اهلل الواسطي....

 )ش( أبو عبد الّلو، عن محمد بن كثير، وعنو أبو الشيخ.



 الرحمن العبدي، عن أنس، وعنو مرواف. )ط( أبو عبد الّلو بن عبد
 )ش( أبوعبد اهلل البحرني، عن الحسن، وعنو يزيد بن عبد العزيز.

)ش( أبو عبد الّلو الدقاؽ، عن محمد المروزي، وعنو أبو القاسم التنوخي، ىو الحسين بن 
 محمد الدقاؽ، تقدـ.

 )ط( أبو عبد اهلل، عن يزيد الرياشي، وعنو أبو عبيدة.
 بد اهلل، عن حماد بن عيسى، وعنو ولده أحمد.)ط( أبو ع

 )ـ( أبو عبد اهلل بن بكر، عن حميد، وعنو أبو بكر.
 )ش( أبو أبو عبد اهلل بن بشر، عن أبيو، وعنو معاوية بن صالح.

 )ـ( أبو عبد اهلل بن صالح، عن الليث، والصواب: عبد اهلل بن صالح، كاتب الليث، تقدـ.
لمعروؼ بغالـ نبهاف، عن أبي ىاشم السجستاني، وعنو أبو أحمد )جا( أبو عبد اهلل المفسر ا

 العسكري.
 )قب( أبو عبد اهلل الخليل، عن سلماف، وعنو بدعة بن عبد الرحمن.

( أبو عبد الرحمن السلمي عبد اهلل بن حبيب بن ربيعة المقري الكوفي العدلي، عن علي 5)
جبير وعلقمة بن يزيد وعطاء بن السائب وعمر وعثماف وابن مسعود وطائفة، وعنو النخعي وابن 

 وخلق، وثقو النسائي والذىبي.
قلت: وروي أنَّو كاف من المبغضين ألمير المؤمنين واهلل أعلم ىل ذلك تقية أـ شقاوة وقد أكثر 

، عن علي عليو السالـ، توفي سنة ثالث وسبعين أو بعدىا في إمرة بشر بن  عنو في العلـو
 و الجماعة.مرواف على العراؽ، احتج ب

)ش( أبو عبد الرحمن المعرؼ، عن الربيع بن صبيح وغيره، وعنو عبد اهلل بن محمد القطاف 
 وغيره، ىو عبد اهلل بن الجهم، تقدـ.

 )ـ ش( أبو عبد الرحمن شيخ محمد بن سلمة، والصواب: أبو عبد الرحيم خالد بن يزيد.
 لجارود.)مح( أبو عبد الرحمن، عن أبي جحيفة، وعنو إسحاؽ وأبو ا
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 )مح( أبو عبد الرحيم، عن شريك، وعنو أبو كريب.
)ش( أبو عبد السالـ، صالح بن رستم الدمشقي، عن ثوباف، وعنو سعيد بن أبي أيوب، وثقو ابن 

 حباف، احتج بو أبو داود.
 )ش( أبو عبد العزيز بن موسى بن عبيدة، عن محمد بن إبراىيم، وعنو عبد الرحمن بن دينار.



 ( أبو عبد الملك، عن القاسم، وعنو خالد بن يزيد.)ش
)ط ش( أبو عبيد اهلل الحاجب المذحجي مولى سليماف بن عبد الملك، عن عمرو بن عنبسة 

وأنس ونعيم بن سالمة، وعنو ابن عجالف واألوزاعي ومالك، وثقو أحمد ومالك، احتج بو مسلم 
 وأبو داود.

 ن يعقوب، وعنو حيوة الخراز.)ش( أبو عبيد اهلل الصيرفي، عن الفضل ب
)ش( أبو عبيدة الحداد عبد الواحد بن واصل السدوسي البصري، عن بهز بن حكيم، وعوؼ 

األعرابي، وعنو أحمد وابن معين وأبو معمر القطيعي، قاؿ أحمد: كتابو صحيح. توفي سنة 
 تسعين ومائة، احتج بو البخاري واألربعة إالَّ ابن ماجة.

ن عبد اهلل بن زمعة القرشي األسدي، عن أبيو وجدتو أـ سلمة، وعنو الزىري )ش( أبو عبيداهلل ب
 وابن إسحاؽ وخصيف، قاؿ في الكاشف: احتج بو مسلم واألربعة إالَّ الترمذي.

 )ش( أبو عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود، عن ابيو، وعنو مسلم بن عجالف وعبد الكريم الجريري.
بن عبد اهلل الهمداني، عن أبي عبيدة الحداد وخلق، وعنو )ش( أبو عبيدة بن أبي السفر أحمد 

 الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن صاعد، قاؿ في الكاشف: صدوؽ.
)ش( أبو عبيدة الزىري، عن علي وعمر، وعنو أبو إسحاؽ والزىري، توفي سنة ثماف وتسعين، 

 الظاىر أنَّو أبو عبيدة بن عبد اهلل القرشي األسدي.
عبد اهلل الهذلي، استشهد مع اإلماـ الحسن المثنى سنة واحد وثمانين، ذكره أبو عبيدة بن 

 اإلماـ عليو السالـ.
 )ش( أبو عبيد اهلل بن عبدوس....

)ش( أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن أبيو، عن جده، وعن جابر والربيع، وعنو سعد 
وؽ إنشاء اهلل. وقد وثقو غير واحد. بن إبراىيم وابن إسحاؽ، وثقو ابن معين، قاؿ الذىبي: صد

 احتج بو األربعة.
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 )مح ط( أبو عبيدة، عن مسلم، وعنو معتمر بن سليماف.
 )ط( أبو عيوار الجناعي، عن مسعر بن سواد، وعنو أبو عباد.

)ط( أبو عتيق، عن جابر، عن أبيو، وعنو حراـ بن عثماف، اسمو عبد الرحمن بن جابر بن عبد 
 نصاري.اهلل األ

)مح( أبو عثماف األنصاري قاضي مرو عمرو بن سالم، عن القاسم، وعنو مهدي بن ميموف 



 والليث، وثقو أبو داود، واحتج بو أبو داود والترمذي.
)علوي( أبو عثماف الصنعاني، شراحيل بن آذة، عن أبي الدرداء وعبادة وشداد، وعنو أبو قالبة 

 بو مسلم واألربعة.وحساف، وثقو ابن حباف والعجلي، احتج 
 )ـ( أبو عثماف حمزة، عن أبي بكر بن موسى، وعنو أبو نعيم.

 ، )ط ش( أبو عثماف النهدي عبد الرحمن بن مرمل بن عمرو بن عدي النهدي الكوفي مخضـر
عن علي وعمر وأبي ذر وابن مسعود، وعنو أيوب وقتادة وأبو التياح وسليماف التيمي، وثقو ابن 

النسائي، توفي سنة خمس وتسعين، وقيل: سنة مائة، احتج بو الجماعة، المديني وأبو حاتم و 
روي أبو غساف مالك أنَّو كاف ساكن في الكوفة فلما قتل الحسين، قاؿ: ال أسكن بلداً قتل فيو 

 ابن بنت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، فتحوؿ إلى البصرة.
 ن إسحاؽ.)ط( أبو عروبة، عن محمد بن المثنى، وعنو أحمد ب

)ط( أبو عروة، عن أنس، وعنو مفضل بن فضالة، لعلو الحسن بن عبد اهلل النخعي الكوفي أبو 
 عروة، توفي سنة تسع وثالثين ومائة.

)ط( أبو عصمة نوح بن أبي مريم الجامع المروزي قاضيها عن الزىري وثابت وابن أبي ليلى 
د بن نصر وآخروف، تولى القضاء في ومقاتل والكلبي وابن إسحاؽ، وعنو نعيم بن حماد وسوي

أياـ الدوانيقي، تكلموا عليو، توفي سنة ثالث وسبعين ومائة، احتج بو الترمذي، ووثقو المنصور 
 باهلل.

)مح ش( أبو عطية الهمداني، قيل اسمو عمر بن جندب، وقيل: مالك بن عامر الوادعي، عن 
ش، شهد مشاىد الوصي عليو ابن مسعود وعائشة، وعنو ابن سيرين وأبو إسحاؽ واألعم

 السالـ، وثقو ابن معين، وقاؿ: توفي في والية مصعب. احتج بو الستة إالَّ ابن ماجة.
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( أبو عقيل الدورقي بشير بن عقبة الناجي السامي بمهملة أواألزدي البصري، عن مجاىد 2)
 واحتج بو الشيخاف. والحسن، وعنو القطاف وأبو داود الطيالسي وغيرىما، وثقو أبو زرعة،

)ط( أبو علي بن خالد يروي علم الكالـ، عن أبي إسحاؽ بن عياش، وعنو أبو عبد اهلل 
 البصري.

 )ش( أبو علي بن إبراىيم، عن يحيى بن مطرؼ، وعنو أبو الشيخ.
 )علوي( أبو علي الخراساني، عن ابن أبي شيبة، وعنو أحمد بن محمد بن الهميم.

 محمد بن إبراىيم، وعنو المرادي.)مح( أبو علي الرقي، عن 



)مح( أبو علي القطاف، سهل بن زياد، عن شريك وأبي الجارود، وعنو عباد، قاؿ أبو حاتم: ما 
 رأيت إالَّ خيرًا.

 أبو عمارة المسلمي، عن ابن أبي الزعراء، وعنو عمر بن الفتح.
 جعفر الداري. )مح ش( أبو عمارة المروزي، عن المصقل بن موسى، وعنو محمد بن أحمد بن

)ـ( أبو عمارة الكوفي، عريب بن حميد الهمداني الدىني الكوفي، عن علي وعمار وواثلة، 
 وعنو األعمش وأبو إسحاؽ واألوزاعي، وثقو أحمد، واحتج بو النسائي وابن ماجة.

)مح( أبو عمر المنبهي، قاؿ في التقريب: اسمو نشيط النخعي، عن أبي جحيفة، وعنو شريك 
 في بعد المائة، احتج بو ابن ماجة.القاضي تو 

 )مح( أبو عمر، عن ابن الحنفية، وعنو إسماعيل بن سليماف.
 )ط( أبو عمرو األزدي، عن الحسن وعنو ابن المبارؾ.

، عن علي وابن مسعود، وعنو  )ـ ؽ( أبو عمرو الشيباني سعيد بن إياس الكوفي األكبر مخضـر
أمير المؤمنين، وأحد أصحاب عبد اهلل، وثقو سلمة بن كهيل ومنصور واألعمش وشهد مشاىد 

 ابن معين، توفي سنة ثماف أو خمس وتسعين، احتج بو الجماعة.
)كم( أبو عمرو بن حمداف، عن أبي عمر، وأحمد بن نصر الخفاؼ، وعنو أبو الفضل عبد الّلو 

 بن أحمد الميكالي.
 )ط( أبو عمرو مولى أنس، عن مواله، وعنو ربيع بن سليم.

 و عمرو القاضي، عن حسين بن أبي الربيع، وعنو حسين بن عبداهلل.)جا( أب
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)ط( أبو عمرو بن العلي عمار المازني النحوي أمير القراء، عن أنس وأبي رجاء وابن سيرين 
ومجاىد وطبقتو، وعنو حسين الجعفي ويونس بن حبيب الطويل وغيرىم، وثقو ابن معين وغيره، 

 ومائة.توفي سنة أربع وخمسين 
 )مح( أبو عمرو العبدي، عن علي، وعنو الليث بن سليم.

.  )قب( أبو عمرو بن العلى عن محمد بن سيرين، وعنو جرير بن حاـز
 )ش( أبو عمرو بن موسى، عن ىبة، وعنو صالح بن األصبغ.

)نص ش( أبو عمراف الجوني عبد الملك بن حبيب األزدي البصري، عن أنس وجندب، وعنو 
 ي والحماداف، وثقو ابن معين، توفي سنة ثماف وعشرين ومائة، احتج بو الجماعة.سليماف التيم

)ش( أبو عمير بن أنس بن مالك، اسمو عبد اهلل، عن عمومة لو، وعنو يونس بن خباب، وثقو 



 في التقريب، احتج بو األربعة إالَّ الترمذي.
، عن أبي إدريس الخوالني، )ح( أبو عوف السامي األنصاري األعور عبد اهلل بن أبي عبد اهلل

 وعنو علي بن طلحة، وثقو ابن حباف، واحتج بو النسائي.
)مح( أبو عوف الثقفي محمد بن عبيد اهلل بن سعيد الكوفي، عن جابر بن سمرة، وعنو شعبة 

 والثوري واألعمش، توفي أياـ خالد القسري، احتج بو الجماعة إالَّ ابن ماجة.
 حماد بن زيد.)ـ( أبو عوف، عن نافع، وعنو 

 )ط( أبو عوف مولى المسور بن مخرمة، عن مواله، وعنو عبد اهلل بن جعفر الحروري.
( أبو عوانة الوضاح بن عبداهلل اليشكري الواسطي، عن قتادة وابن المكندر والسدي 4)

والحكم بن عتيبة وعطاء واألعمش وابن إسحاؽ وطبقتهم، وعنو أبو مرزوؽ ومحمد بن شجاع 
بن حماد وخلق، قاؿ أحمد وعفاف: صحيح الكتاب وتكلم فيو بعضهم. توفي  ومصيح ويحيى

 سنة ست وسبعين ومائة. احتج بو الجماعة.
 )مح قب( أبو عوؼ ىو عتبة المروزي، عن كثير بن ىشاـ، وعنو محمد بن عمر والبحتري.

 )مح( أبو الغميس، عن الحسن بن سعيد، وعنو أبو أسامة.
 بن سليماف، وعنو ولده محمد. )ط( أبو العواـ، عن سليماف
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)مح ط( أبو عياش بن النعماف المعافري، عن علي وكعب بن عجرة، وعنو يزيد بن أبي حبيب، 
 قاؿ في التقريب: مقبوؿ. توفي رأس المائة، احتج بو أبو داود وابن ماجة.

 )ط( أبو عياش، ىو حسن بن حسين، وعنو المحاربي.
 المسيب، وعنو الحارث بن أبي ديار، زعمو الذىبي مجهوؿ. )ؽ( أبو عياش، عن سعيد بن

)مح( أبو عياض، عن أبي مسعود وعلي، وعنو عبد ربو شيخ قتادة، احتج بو أبو داود 
 والنسائي.

)مح( أبو عياض مسلم بن نذير، ويقاؿ ابن يزيد، عن علي وحذيفة، وعنو السبيعي وغيره، قاؿ 
 : صالح، احتج بو الترمذي والنسائي.أبو حاتم: ال بأس بو. وقاؿ في الكاشف

 )مح( أبو عياض، عن أبي ىريرة، وعنو إبراىيم بن مسلم.
)ش( أبو عيسى الخراساني، عن أبي ىريرة والضحاؾ مرساًل، وعنو ابن لهيعة وجماعة، وثقو أبو 

 داود وابن حباف.
 )جا( أبو عيسى األسواري، عن أبي سعيد، وعنو قتادة، لعلو األوؿ.



 يسى السلماني، عن محمد وعثماف، وعنو أبو أحمد العسكري.)ط( أبو ع
)ط( أبو العينا داود بن منصور الهاشمي موالىم الضرير، عن العطاردي، وعنو حفيده محمد بن 

 القاسم.
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 حرؼ الغين المعجمة
( أبو غالب البصري، حرور، وقتل سعيد مولى خالد بن عبد اهلل عن أبي أمامة وأنس وأـ 4)
درداء، وعنو حماد بن سلمة وابن عيينة واألعمش، وثقو الدار قطني، وصحح حديثو الترمذي، ال

 وقاؿ في الكاشف: صالح الحديث. توفي بعد المائة، احتج بو األربعة إالَّ النسائي.
)ش( أبو غساف المسمعي، مالك بن عبد الواحد البصري، عن عبد األعلى ومعتمر بن سليماف، 

اود وموسى بن ىاروف، وثقو ابن حباف، توفي سنة ثالثين ومأتين، احتج بو وعنو مسلم وأبو د
 مسلم وأبو داود.

 )علوي( أبو غساف، عن حاتم بن إسماعيل، وعنو جعفر بن علي بن نجيح.
 )مح( أبو غساف مالك بن إسماعيل، شيخ أحمد بن الفرات.

ىو محمد بن مطرؼ،  )ش ؿ( أبو غساف، عن عيسى بن عبد الّلو وغيره، وعنو ولده حساف،
 تقدـ.

 )ش( أبو غساف، عن األسفاطي، وعنو المرشد.
)ـ( أبو غطيف ػ مصغراً ػ الهمداني، أو غطيف، أو خصيف، عن ابن عمر حديث الوضوء لكل 

 صالة، وعنو عبد الرحمن اإلفريقي، احتج بو األربعة إالَّ النسائي.
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 حرؼ الفاء المعجمة
عيد بن عالقة مولى بني ىاشم، عن علي وأـ ىاني وأبي الطفيل، وعنو )ش( أبو فاختة الكوفي س

ولده ثوير وعمرو بن دينار، وثقو عمر بن علي والعجلي، احتج بو الترمذي وابن ماجة وقد كاف 
 شهد مشاىد الوصي عليو السالـ كلها، توفي في أمارة الوليد أو أبيو.

 ل.)مح( أبو فاطمة، عن أبي موسى، وعنو محمد بن فضي
)ش( أبو فاطمة يروي عنو شجاع، قاؿ عثماف اليماني: وكاف أبو فاطمة من أصحاب علي عليو 



 السالـ.
)ش( أبو الفتح بن شيطا القاري الشاىد، عده اإلماـ الحسن عليو السالـ في مشائخ المرشد 

 باهلل عليو السالـ، ذكره في الجامع، وقاؿ: توفي سنة خمسين وأربعمائة.
 عن أبي مالك، وعنو فضيل بن غزواف.)مح( أبو فرات، 

 )ط( أبو الفرج األصبهاني، عن أحمد بن عيسى الخشاب، وعنو أحمد بن محمد البغدادي.
)ط ش( أبو الفرح المخزومي البيغا عبد الواحد بن نصر بن محمد الشاعر، قاؿ )ط(: أنشدنا 

 أبو الفرج الشاعر. توفي سنة ثماف وتسعين وثالثمائة.
يزيد بن سناف الرىاوي مولى بني تميم، عن ميموف بن مهراف، وعنو ابنو محمد )مح( أبو فروة 

ووكيع، قاؿ البخاري مقارب الحديث، قاؿ الذىبي: حدث بالكوفة. توفي سنة خمس وخمسين 
 ومائة.

 )جا( أبو فروة، عن أبي خالد وعنو يحيى بن سعيد بن أباف، قاؿ الذىبي: ىو األوؿ.
بن أبي ليلى، وعنو أبو حنيفة، ىو فروة بن الحارث الهمداني، وثقو )ف( أبو فروة الكوفي، عن ا

 ابن معين، احتج بو الشيخاف وأبو داود والنسائي.
 )ش( أبو الفضل الصيدالني شيخ محمد بن العباس بن حيويو.

 )ش( أبو الفضل الزىري، عن يحيى بن محمد، وعنو أبو القاسم التنوخي.
 ن شمر، وعنو محمد بن إسماعيل األحمسي.)ـ( أبو الفضل المصري، عن عمرو ب
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 حرؼ القاؼ
 )ؽ( أبو القاسم بن منيع، عن داود بن رشيد، وعنو أبو أحمد العسكري.

 )ف( أبو القاسم المقري، عن البزار، وعنو أبو سعيد.
 )ش( أبو القاسم بن أبي العيني المروزي، عن محمد بن بكار، وعنو أبو الشيخ.

ُحَيّي بن ىاني بن ناصر المعافري المصري عن عقبة بن عامر وعبد اهلل بن )ط ش( أبو قبيل 
عمر وعبادة بن الصامت، وعنو يزيد بن أبي حبيب والليث وابن لهيعة، وثقو ابن معين وغيره، 

 وقاؿ أبو حاتم: صالح الحديث. توفي سنة ثماف عشرة ومائة، احتج بو الترمذي والنسائي.
 ردي، وعنو ابن أبي داود.)ـ( أبو قبيلة، عن الدراو 

)ط( أبو قتادة العدوي، تميم بن يزيد، عن عمر وعمراف بن حصين، وعنو حميد بن ىالؿ 
 وإسحاؽ بن سويد، وثقو ابن معين، واحتج بو مسلم وأبو داود والنسائي.



 )نص ط( أبو قحـز البصري، عن محمد بن واسع، وعنو عبد الرحمن بن حميد.
 يل، وعنو داود بن سابور.)ش( أبو قزعة عن ابن الخل

( أبو قطر عمرو بن الهيثم بن قطر بن أبي سلمة الزبيدي القطيعي البصري، عن شعبة 2)
والمسعودي وأبي حنيفة، وعنو أحمد وابن معين وبندار، وثقو الشافعي وابن المديني، قاؿ في 

 الكاشف: قدري. توفي سنة ثماف وتسعين ومائة، احتج بو مسلم واألربعة.
( أبو قالبة الحربي عبد اهلل بن زيد بن عمرو بن عامر البصري، عن علي وعائشة وابن 5)نص 

عباس وأنس وغيرىم، وعنو أبو داود وحميد وقتادة خالد الحذاء وآخروف، طلب للقضاء فتغيب 
 وتغرب عن وطنو ووثقو ابن سعد، توفي سنة أربع أو ست أو سبع ومائة، احتج بو الجماعة.
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 كاؼحرؼ ال
( أبو كامل، فضيل بن حسين بن طلحة الجحدري البصري، عن الحمادين وطبقتهما، وعنو 2)

 مسلم وأبو داود النسائي.
 )ش( أبو كامل، عن عاصم بن ىالؿ، وعنو أحمد بن عمرو.

)ش( أبو كبشة السلولي الشامي عن أبي الدرداء وابن عمر وثوباف، وعنو ربيعة بن يزيد وحسن 
 سيف، وثقو العجلي، احتج بو البخاري واألربعة إالَّ ابن ماجة. بن عطية ويوسف بن

)ط( أبو كثير السحيمي اليامي يزيد بن عبد الرحمن الضرير، عن أبيو وأبي ىريرة، وعنو يحيى 
بن أبي كثير واألوزاعي وأيوب بن عتبة، وثقو أبو حاتم وأبو داود والنسائي، واحتج بو مسلم 

 واألربعة.
مولى آؿ جحش، عن مواله محمد بن عبد الرحمن بن جحش وسعيد وغيره، )مح ط( أبو كثير 

وعنو العلى بن عبدالرحمن ومحمد بن عمر بن علقمة، احتج بو النسائي، قاؿ في الكاشف: 
 ويقاؿ لو صحبة.

 )قب( أبو كثير األسدي، عن عبداهلل بن أسعد بن زرارة، وىو ىالؿ الوزاف.
 هاؿ بن خليفة.أبو كديمة، عن أبي الزناد، وعنو من

 )جا ت( أبو كريمة، عن رجل، عن أبي ذر، وعنو زياد بن المنذر.
 )جا( أبو كريب، عن يحيى بن عبد اهلل، وعنو ابن جرير.

 )ط( أبو كميل، عن علي عليو السالـ، والصواب: كميل.



أبو الكنود، قاؿ ابن معين: أظن اسمو عبد اهلل بن الكنود، كاف من أصحاب الوصي وشهد 
 لقي عمر وابن مسعود، وعنو إسحاؽ السبيعي، توفي في أمارة ابن الزبير.صفين 
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 حرؼ الالـ
 )مح( أبو لبابة، عن شريح، وعنو ابنو إسحاؽ.

 )ـ( أبو ليلى، عن الزبير، وعنو أبو يوسف.
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 حرؼ الميم
والحكم بن  )مح( أبو مالك الغفاري، غزواف الكوفي، عن ابن عباس والبراء، وعنو السدي

 ظهير، وثقو ابن معين، احتج بو األربعة إالَّ ابن ماجة.
 )مح( أبو مالك األحمر، عن حذيفة، وعنو أبو الفرات.

 )مح( أبو مالك، عن جويبر، وعنو عاصم.
)ط( أبو مجلز الحق بن حميد السدوسي أبو مجلز البصري، عن جندب وابن مسعود وابن 

وعاصم األحوؿ وأبو ىاشم الرماني، وثقو أبو زرعة، وقاؿ عباس وغيرىم، وعنو سليماف التيمي 
 في الكاشف: ثقة من العلماء. مات سنة ست ومائة، احتج بو الجماعة.

 )جا( أبو محمد بن الحجاج، عن عبد الرحمن بن عبد اهلل، وعنو أبو أحمد العسكري.
بن سعيد،  )ش( أبو محمد بن زنجويو بن محمد بن الحسن النيسابوري، عن أحمد بن محمد

 وعنو إبراىيم المزكي.
 )ط( أبو محمد الروياني، عن أبي حاتم، وعنو علي بن مهدي الطبري.

 )ط( أبو محمد اليزيدي، عن إبراىيم بن عبداهلل، وعنو ولده محمد.
 )ش( أبو محمد الجوىري، عن ابن َعْمرو الجزار، وعنو المرشد باهلل.

ة التميمي الكوفي، عن أبيو وسلمة بن كهيل )مح ط( أبو المحياه، يحيى بن يعلى بن حرمل
ومنصور، وعنو يحيى بن يحيى وىناد واألسود بن عامر، وثقو ابن معين، توفي سنة ثمانين 

 ومائة، احتج بو النسائي ومسلم وابن ماجة.
)ط ش( أبو مخنف لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف األزدي الكوفي األنباري صاحب 



بن زيد وكميل بن زياد وغيرىم، وعنو يحيى بن سعد وىشاـ بن التصانيف، عن مجالد وجابر 
محمد وابن المديني وغيرىم، توفي سنة ثماف وخمسين ومائة، عداده في ثقات الشيعة واعتمده 

أئمتنا وقد نالت منو النواصب، قاؿ ابن عدي: شيعي محترؽ صاحب أخبارىم ػ يعني الشيعة ػ 
لقاموس: شيعي تالف. قلت: وأكثر النقل عنو ابن أبي وقاؿ الذىبي: رافضي أخباري، وقاؿ في ا

 الحديد مع تحريو في النقل.
)مح( أبو مخلب، عن ابن عباس، وعنو سليماف التيمي، قاؿ في الخالصة: والصواب: أبو 

 مجلز الحق مر قريباً.
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سهل بن )ط( أبو مرحـو عبد الرحمن بن ميموف المعافري موالىم المدني، عن علي بن رباح و 
معاذ، وعنو نافع بن يزيد وابن لهيعة وسعيد بن أبي أيوب، قاؿ النسائي: ليس بو بأس. توفي 

 سنة ثالث وأربعين ومائة، احتج بو األربعة إال النسائي.
)ط( أبو مرواح الليثي أو الغفاري، سعد عن أبي ذر وحمزة بن عمرو األسلمي، وعنو سليماف 

 جلي، احتج بو البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة.بن يسار وزيد بن أسلم، وثقو الع
)مح( أبو مرواف األسلمي سعد أو مغيث أبو معتب، عن علي وأبي ذر، وعنو ابنو عطاء وعبد 

 الرحمن بن مهراف، وثقو العجلي، واحتج بو النسائي.
لك )ش( أبو مريم الثقفي المدايني قيس، عن عمار وعلي، وعنو يعلى بن حكيم وأخوه، عبد الم

 بن حكيم، وثقو النسائي، احتج بو أبو داود.
 )ش( أبو مرة مولى عمرو بن العاص، عن مواله وابنو وعمر بن الخطاب، وعنو يزيد بن الهاد.

 )ش( أبو مريم، عن الحكم، وعنو إسماعيل البجلي.
)مح( أبو مريم األنصاري، عن الحسن بن علي، وعنو عثماف بن نشيط وولده يزيد، قيل اسمو: 

 لك بن ربيعة، وقيل: ثابت.ما
( أبو مريم األنصاري، عن الباقر وزيد بن علي وأبي إسحاؽ الهمداني، وعنو حسن بن 3)

 حسين ومصبح بن الهلقاـ.
 )مح( أبو مريم، عن الصادؽ، وعنو سعيد بن عثماف.

 )ط( أبو مسعود الدارمي، عن جده خراش، وعنو عبد اهلل بن قتيبة.
 بن منهاؿ، وعنو عبد اهلل محمد المقري وغيره. )ش( أبو مسعود، عن الحجاج

)جا( أبو مسلم الخوالني عبد اهلل بن أثوب التيمي، عن عمر ومعاذ وأبي عبيدة والكبار، وعنو 



أبو إدريس الخوالني وأبو العالية الرياحي وعطاء وأبو قالبة، وثقو ابن معين والعجلي وابن سعد، 
 ج بو مسلم واألربعة.توفي قريباً من سنة اثنتين وستين، احت

 )ش( أبو مسلم المدني، عن ابن عقدة، وعنو خالد الجعفي.
)ط( أبو مسلمة األزدي، سعيد بن يزيد بن مسلمة أبو سلمة البصري، عن أنس، وعنو شعبة 

 وحماد، وثقو ابن معين والنسائي، واحتج بو الجماعة.
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وعنو ابن أخيو سلمة، احتج بو ابن ماجة، )ش( أبو مشجعة بن ربعي الجهني، عن أبي الدرداء، 
 أىملو موالنا.

 )مح ط( أبو مضر البصري الجهني، عن علي عليو السالـ، وعنو مختار التمار.
 )ط( أبو معاذ البصري، عن علي عليو السالـ، وعنو إسحاؽ بن إبراىيم.

 أبو معاذ، عن أبي كامل، وعنو أبو منصور.
 نو إسحاؽ بن إبراىيم.)مح( أبو معاذ، عن زيد بن علي، وع

 )ش( أبو المعافا الحداني، عن محمد بن مسلمة، وعنو الحسن بن إسحاؽ السيري.
)مح قب( أبو معاوية الضرير، محمد بن خاـز التيمي موالىم الشيعي الثبت، عن األعمش 
وسهيل بن صالح وحجاج، وعنو أحمد وإسحاؽ وابن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة، وثقو 

العجلي، وقاؿ: يرى األرجاء ويعقوب. وقاؿ: ربما دلس. وقاؿ الحاكم: احتج بو الذىبي و 
الشيخاف وقد اشتهر عنو الغلو غلو التشيع. توفي سنة خمس وتسعين ومائة، احتج بو 

 الجماعة.
 )مح( أبو معاوية عن داود بن أبي ىند، وعنو سفياف بن وكيع، لعلو عمار بن معاوية تقدـ.

 أبي ىريرة، وعنو إساعيل بن سميع.)ـ( أبو معاوية، عن 
 )مح( أبو معاوية، عن إسماعيل، وعنو محمد بن عبيد.

 )قب( أبو معاوية، عن ىاروف الرشيد، وعنو محمد بن عبد اهلل بن عمار.
)ـ( أبو معبد نافذ مولى ابن عباس، عن مواله، وعنو عمرو بن دينار وجماعة، وثقو ابن معين، 

 لجماعة.توفي سنة ثمانين، احتج بو ا
 )ش( أبوالمعتمر، عن أبي بكر، وعنو عيسى بن ميموف.

)ش( أبو معشر زياد بن كليب الحنظلي الكوفي، عن إبراىيم النخعي وابن جبير والشعبي، وعنو 
منصور وابن أبي عروبة وخالد الحذاء، وثقو العجلي والنسائي، توفي سنة سبع عشرة ومائة، 



 جة.احتج بو مسلم واألربعة إالَّ ابن ما
)ـ( أبو معمر البصري عبد اهلل بن عمر بن أبي الحجاج التميمي المنقري موالىم، عن أبي 

األشهب، وعبدالوارث وطائفة، وعنو البخاري وأبو داود ومحمد بن شجاع وابن أبي داود، وثقو 
العجلي وابن معين، قاؿ العجلي: وكاف يرى القدر. توفي سنة أربع وعشرين ومأتين، احتج بو 

 اعة.الجم
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 )ش( أبو معمر القطيعي، عن أبي عبيدة الحداد، وعنو حسن بن ىاروف.
)مح( أبو المغلس ميموف بن أبي نجيح، وعنو ابن جريح، وثقو ابن حباف، احتج بو الترمذي 

 وابن ماجة.
)ط( أبو المليح الرقي، حسن بن عمر أو ابن عمرة الفزاري موالىم، عن عطاء وميموف بن 

عنو عبد اهلل بن جعفر الرقي وأبو جعفر الثقفي، قاؿ أحمد: ثقة ضابط. توفي سنة مهراف، و 
 إحدى وثمانين ومائة، احتج بو األربعة إالَّ الترمذي.

)ش( أبو المليح الهذلي عاـر بن أسامة بن عمير، عن أبيو وبريدة وأنس، وعنو أيوب وحجاج 
تين عشرة ومائة، ولي األيلة، واحتج بو وقتادة، وثقو أبوزرعة، توفي سنة ثماف وتسعين أو اثن

 الجماعة.
 )قب( أبو المصاـ، عن ابن جبير، وعنو ولده عمرو، ىو ثابت بن...

 )ـ( أبو مليكة، عن عائشة، وعنو محمد بن عبد اهلل بن عمر، والصواب: ابن أبي مليكة.
 )ش( أبو مليكة الذماري، عن نمراف، وعنو أبو عبد اهلل السامي.

 نذر الكوفي، عن الهيثم بن واقد الجرمي، وعنو بكر بن عبد اهلل المحتسب.)جا( أبو الم
 )ش( أبو منصور السواؽ، عن أبي بكر القطيعي، وعنو المرشد.

 )مح ط( أبو منصور، عن سالم بن عبد اهلل، وعنو الفضل بن سعيد.
بن أرقم )مح ش( أبو المنهاؿ، عن عبد الرحمن بن مطعم البناني المكي، عن ابن عباس وزيد 

والبراء، وعنو عمرو بن دينار وسليماف األحوؿ وإسماعيل بن أمية، وثقو أبوزرعة، توفي سنة 
 ست ومائة، احتج بو الجماعة.

)مح( أبو المنيب عبيد اهلل بن عبد اهلل العتكي المروزي، عن ابن جبير وأبي بريدة والطبقة، 
معين وغيره، قاؿ ابن عدي: ال بأس وعنو عبداف والفضل بن موسى وزيد بن الحباب، وثقو ابن 

 بو. احتج بو األربعة إال الترمذي.



 )ط( أبو المهاجر السامي، عن ابن عمر، وعنو عمر بن أبي زرعة.
)مح( أبو المهلب الجرمي عم أبي قالبة البصري، عن عمر وأبي، وعنو أبو قالبة والحسن، 

 وعوؼ قاؿ في الكاشف: ثقة، احتج بو مسلم واألربعة.
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)ط ش( أبو موسى، عن أبي روح، وعنو عبد اهلل بن أحمد وغيره، لعلو الخياط، قاؿ )ـ( 
 مجهوؿ.

)ط( أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي، عن علي وعمر، وعنو أبو إسحاؽ وأبو 
وائل، قاؿ في الكاشف: كاف عابداً فاضاًل. توفي سنة ثماف وستين، احتج بو الجماعة إالَّ ابن 

 ماجة.
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 حرؼ النوف
 )ط( أبو نباتو، عن شريح، وعنو ابنو إسحاؽ وغيره.

 )ش( أبو النجم، عن عمراف بن ميثم، وعنو حصين بن المخارؽ.
)مح( أبو نجيح المكي يسار الثقفي موالىم، عن ابن عباس وابن عمر، وعنو عمرو بن دينار 

 بو الستة إالَّ ابن ماجة.وغيره، وثقو ابن معين، توفي سنة تسع ومائة، احتج 
 )ـ( أبو نجيح، عن عطاء، وعنو روح والصواب: ابن أبي نجيح عبد اهلل بن نجيح تقدـ.
 )ط( أبو النضر البزار مولى صعصعة بن صوحاف، عن أبيو، وعنو عمرو بن عبد الصفار.

 )ط( أبو النضر، عن الليث، وعنو ابن أبي أسامة.
 ، ىو المدني سالم بن أمية مر.)ط ش( أبو النضر مولى عمرو بن عبيد

( أبو نضرة بفتح النوف ُثمَّ معجمة المنذر بن مالك قطعو العبدي العوفي البصري، عن علي 5)
وأبي ذر مرساًل وابن عباس وأبي سعيد، وعنو الجريري بن صهيب وأبو سفياف البعدي، وثقو ابن 

ره ابن حباف في الثقات،وقاؿ:  معين والنسائي وغيرىما، قاؿ ابن عدي: كاف عريفاً لقومو، وذك
 كاف مماً يخطي.

 قلت: عداده في شيعة الوصي عليو السالـ. توفي سنة ثماف ومائة، احتج بو مسلم واألبعة.
 )ـ( أبو نعيم، عن موسى بن علي بن عبد اهلل بن عبدالرحمن، وعنو ابن شجاع.



 و موالنا.)ش( أبو نعيم، عن حمزة، وعنو أبوالحسن علي بن أحمدالقزويني، أىمل
 )مح( أبو نعيم، عن إسرائيل، وعنو ىشاـ.

 )ـ( أبو نفيل، عن عتاب بن بشير، وعنو أبو حاتم الرازي.
 )مح ـ( أبو نوح األنصاري، عن علي بن الحسين، وعنو محمد بن أبي معشر.
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 حرؼ الهاء
 )ح( أبو ىاروف بن رباب، والصواب: ىاروف بن رباب، تقدـ.

 أبي يزيد، وعنو خلف بن خليفة. )ش( أبو ىاشم، عن
)مح ط( أبو ىاشم الرماني يحيى بن دينار أو االسود أو نافع عن زاذاف وابن جبير، وعنو أبو 

خالد الواسطي ومنصور وىشيم، وثقو ابن معين والنسائي وأبو زرعة وابن سعد، وكاف من 
ية، توفي سنة اثنتين اآلخذين عن اإلماـ زيد بن علي والمبايعين لو، عداده في خيار الزيد

 وعشرين ومائة، وقيل: خمس وأربعين، احتج بو الجماعة.
( أبو ىاشم الجبائي عبد السالـ بن محمد المتكلم، أخذ علم الكالـ عن أبي علي وأبي 2)

القاسم البلخي وأبي الحسين الخياط، وعنو الشيخ المرشد أبو عبد اهلل البصري وأبو إسحاؽ 
جزي أف )ط( روى عنو بغير واسطة وروى عنو المؤيد باهلل والرجل بن عياش وطبقتهم وفي الم

 مشهور من أىل الورع ترجم لو غير واحد، توفي سنة إحدى وعشرين وثالثمائة.
 )ط( أبوىبيرة، عن علي، وعنو أبو إسحاؽ، والصواب: ىبيرة بن مريم، وىو الصحيح.

ه في تهذيب الكماؿ،عن أبي تميم )ـ( أبوىبيرة الشيباني، والصواب: عبد اهلل بن ىبيرة، ذكر 
 الجيشاني وعنو جبر بن نعيم.

 )ـ ش( أبو ىرمز، ويقاؿ أبو ىرير، عن علي، وعنو عمرو بن مسلم.
)نص ش( أبو ىالؿ الراسي محمد بن سليماف السامي موالىم البصري، عن الحسن وابن 

و داود، وقاؿ ابن سيرين وقتادة وجماعة، وعنو وكيع وابن مهدي وموسى بن إسماعيل، وثقو أب
 معين: صدوؽ. توفي سنة سبع وتسعين ومائة، عده في الشافي من رجاؿ العدلية.
 )ط( أبو ىالؿ، عن سوادة بن حنظلة، وعنو األسود بن عامر، الظاىر أنَّو األوؿ.

 أبوالهيثم، عن عدي، والصواب: الهيثم، تقدـ.
 هلل بن الحسن القاضي.)كم( أبو الهيثم، عن أبي الحسن قاضي الحرمين، وعنو عبدا

 )ط( أبوالهيثم، عن واقد بن مقرف، وعنو عبداهلل بن عبد الرحمن األصم.
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 حرؼ الواو
 )ط( أبو الورد، عن الصادؽ، وعنو أيوب.

 )ط( أبو الوزاف الدينوري، عن الصادؽ، وعنو عيسى بن نعيم.
 )ط( أبو واقد، عن عمر الناقد، وعنو أبو داود.

 بن مليح الراسي،عن منصور، اسمو الجراح بن مليح، تقدـ. )مح( أبو وكيع
 )ط( أبو والد الخياط، عن الصادؽ، وعنو حسن بن محبوب.

 )نص( أبو الوقاص العامري،عن محمد بن عمار بن ياسر، وعنو شريك.
 )ط( أبو الوليد، عن إسحاؽ بن حردة، وعنو محمد بن الوزير.

د الملك الباىلي موالىم البصري، عن حماد وعاصم ش( أبو الوليد الطنافسي، ىشاـ بن عب 2)
بن محمد وزايدة والليث وشعبة، وعنو البخاري وأبو داود وابن مرزوؽ وخالئق، وثقو أبو حاتم 

 وأثنى عليو أحمد وغيره، توفي سنة سبع وعشرين ومأتين، احتج بو الجماعة.
 أبو الوليد بن يزيد المكي....

رحبيل، عن الضحاؾ الديلمي وابن عمر، وعنو الليث وابن )ش( أبو وىب الحسناني عبد بن ش
 لهيعة.
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 حرؼ الياء تحتية مثناه
)مح( أبو يحيى القتات زاذاف وقيل دينار وقيل عبد الرحمن بن دينار الكوفي، عن مجاىد 

 وعطاء، وعنو األعمش والثوري وإسرائيل،احتج بو الترمذي وابن ماجة وضعفو ابن معين.
 يحيى القطاف، عن روح، وعنو المحاملي.)ط( أبو 

 )ش( أبو يحيى الرازي، عن سهل بن عثماف، وعنو أبو الشيخ.
 )جا ف( أبو يحيى، عن أنس وحذيفة، وعنو ولده الربيع وابن المقداـ.

 )مح( أبو يحي، عن أبي تفاؿ، وعنو محمد بن جميل.
 )ـ( أبو يحيى، عن عبد اهلل بن عمر، وعنو ىالؿ بن سباؽ.

( أبو يزيد الخوالني الصغير، عن يسار بن عبد اهلل، وعنو مرواف الطاطري وقاؿ: صدوؽ. )ط ش
 احتج بو أبوداود وابن ماجة.



)ـ( أبو يزيد الضبي، عن ميموف خادـ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وعنو يزيد بن جبير، 
 احتج بو النسائي وابن ماجة.

نت عميس وابن عباس، وعنو أيوب وابن أبي )ش( أبو يزيد المدلي البصري، عن أسماء ب
 عروبة، وثقو ابن معين، واحتج بو البخاري والنسائي.

)ش( أبو يزيد المقري، عن إسماعيل بن سعيد، وعنو محمد بن علي، والصواب: محمد بن 
 موسى.

 )ط( أبو يزيد، عن إسماعيل بن مسلم، وعنو عبيد بن ىارف.
ي، عن أبي أوفا وابن عمر وأنس وعرفجة، وعنو شعبة )مح( أبو يعفور العبدي، وقداف الكوف

 ويونس وأبو عوانة، وثقو أحمد، احتج بو الجماعة.
 )مح( أبو يعفور، عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن النهاس وعبد اهلل.

 )ش( أبو يعقوب السوي، عن أبي بكر بن خزيمة، وعنو أبو القاسم التنوخي.
 عنو سفياف.)ش( أبو يعقوب العبدي، عن مسلم،و 

 )ش( أيو يعلى بن الحارث،عن بكر بن وكيل، وعنو يحيى بن يعلى.
 )جا( أبو يعلى بن زىير بن بشير بن معاذ، وعنو أبو أحمد العسكري.
 )ش( أبو يعلى، عن ىزيل بن إبراىيم، وعنو محمد بن حسن األزدي.

 )ـ( أبو يعمر....
د بن أحمد بن نافع الطحاف )ش( أبو يوسف الجيزي، عن إسماعيل بن عياش، وعنو محم

 المصري، أىملو موالنا.
 )جا( أبو يوسف الفلوس، عن شعيب بن واقد، وعنو محمد بن يعقوب.
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)ـ( أبويونس، عن موالتو عائشة، وعنو زيد بن أسلم وأبو طوالة، وعدة، وثقو ابن حباف، واحتج 
 بو مسلم وأبو داود والنسائي.

(3/265) 

 

 ن اشتهر بكنيتو وتقدـ اسمو في األسماء من كني باسم أبيوالنوع الثاني فيم
 حرؼ األلف



 جا( أبو أحمد الزبيري محمد بن عبداهلل. 2)
 كم( أبو أسامة حماد بن أسامة.  5)
 ( أبو األحوص سالـ بن سليم.4)

 )ـ( أبو أحمد األنماطي محمد بن جعفر.
 كم( أبو إسحاؽ السبيعي عمرو بن عبد اهلل.  5)

(3/266) 

 

 رؼ الباءح
 )ط( أبو بدر شجاع بن الوليد.

 )ط( أبو بكر بن دريد محمد بن آالس.
 )ش( أبو بكر الشافعي عبد الّلو بن محمد.

 )ش( أبو بكر البزار أحمد بن عمرو بن عبد الخالق.
 أبو بكر، عن فاطمة بنت قيس، وعنو سفياف، ىو ابن أبي الجهم.

 محمد.ش ؽ ف( أبو بكر بن أبي شيبة عبد اهلل بن  2)
 )ش( أبو بكر األْبهوي، محمد بن عبد اهلل.

 )ط( أبو بكر األنباري محمد بن القاسم.
 )ـ( أبو بكر الدينوري، محمد بن عمرو.

 )ـ ش( أبو بكر المقرئ محمد بن علي بن عاصم.
 )جا( أبو بكر الزاىري عبد اهلل بن حكيم.

 )ـ( أبو بكر، عاصم بن محمد بن علي بن داود.
 بكار بن قتيبة.)ـ( أبو بكرة، 

 )مح( أبو بشر جعفر بن أبي وحشية.
 )ط( أبو بصرة جميل.

(3/267) 

 

 حرؼ التاء المثناه .......... فارغ
 وحرؼ الثاء المثلثة ........فارغ



 حرؼ الجيم
 )مح( أبو الجحاؼ، داود بن أبي عوؼ.
 )مح ط ش( أبو الجارودزياد بن المنذر.

 .)ش( أبو الجرس الكالبي أحمد بن عيسى
 ( أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليهم السالـ.3)
 ( ومحمد بن منصور المرادي.2)

 )ـ( وأحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي.
 )مح( أبو جميلة الظهري ميسرة.

 )ط جا( أبو جناب الكلبي يحيى بن أبي حية.
 )ط جا( أبو جنادة حصين بن المخارؽ.

(3/268) 

 

 حرؼ الحاء المهلمة
 م الرازي، محمد بن إدريس.ش( أبو حات 2)

 )ط( أبو حاتم أحمد بن الحسن.
 )ـ( أبو الحسن الكرخي عبداهلل بن الحسن.
 )ـ( أبو الحسن الجريري منصور بن محمد.

 )ـ( أبو الحسين البروجردي عبد اهلل بن سعيد.
 أبو الحسين الهاروني اإلماـ المؤيد باهلل أحمد بن الحسين صلوات اهلل عليو.

 الثمالي ثابت بن أبي صفية. ( أبو حمزة4)
 )ط جا ش( أبو حمزة السكري، محمد بن ميموف.

 ( أبو حنيفة النعماف بن ثابت.5)
 )مح( أبو حناف يحيى بن سعيد التيمي.

 )ش( أبو حفص بن شاىين عمرو بن أحمد.

(3/269) 

 



 حرؼ الخاء المعجمة
 ( أبو خالد، عمرو بن خالد.4)
 حياف. ؽ( أبوخالد األحمر، سليماف بن 4)

 )ط( أبو خالد الداالني، يزيد بن عبد الرحمن.
 )ش( أبو خليفة الفضل بن الحباب.

 )ط( أبو خيثمة زىير بن محمد.
 )ط( أبو الخير يزيد بن عبداهلل.

(3/270) 

 

 حرؼ الداؿ المهملة
 ( أبو داود سليماف بن قدـ.2)

 )ط ش( وسليماف بن داود الطيالسي.
 .)جا( وسليماف بن داود المنقري

 ( وسليماف بن األشعث وحيث أطلقو المرشد باهلل فالمراد الطيالسي.2)
 )جا( أبو الدنيا عثماف بن الخطاب.

(3/271) 

 

 حرؼ الذاؿ.......... فارغ
 حرؼ الراء المهملة

 ؿ( أبو رافع، عن علي عليو السالـ، والصوب: ابن أبي رافع. 2)
 )ط ش( أبو الربيع سليماف بن داود.

 قتيبة بن سعيد. )مح( أبو رجاء
 )جا( أبو روؽ محمد بن محمد.

(3/272) 

 



 حرؼ الزاي
 )مح( أبو زايدة يحيى بن أبي زايدة.

 )ش( أبو زرعة الدمشقي عبد الرحمن بن عمرو.
 )مح ـ( أبو زيد عيسى بن محمد وسعيد بن أوس وخالد بن حباف.

 )ش( أبو الزنباح روح بن الفرج.
 اف.ؽ( أبو الزناد عبد اهلل بن ذكو  4)

 )ط( والموج بن علي.

(3/273) 

 

 حرؼ السين المهلمة
 )ـ( أبو ساساف الخدري، والصواب: أبو ساساف علي بن عبد اهلل.

( أبوسعيد عبد اهلل بن سعد، و )ش( كيساف، و )ش( عبد الرحمن بن عبد اهلل، و )ؿ( وعبد 4)
 اهلل بن مسعود الهاشمي، و )ـ( عبد الرحمن بن محمد األبهري.

 ( موسى بن إسماعيل المنقري.4سالـ األسود، و )ط( ممطور، و ) )ش( أبو
 )ط ش( أبو سلمة زيد بن وىب، و )ش( ابن عبد الرحمن مر في الكنى,

 )مح ط( أبو سهل سعد بن سعيد المقيري.
 أبو سهيل نافع بن مالك.

(3/274) 

 

 حرؼ الشين
 )مح ـ( أبو الشعثاء جابر بن زيد.

 محمد.)ش( أبو الشيخ عبد اهلل بن 

(3/275) 

 

 حرؼ الصاد
 )مح ط( أبو صياد عبد اهلل بن ماجة.



 ( وعبد اهلل بن صالح. )ش ؿ( وذكواف السماؾ.4ف( أبوصالح ذكواف السماف. ) 4)
 )ف( أبو الصلت الهروي عبد السالـ.

(3/276) 

 

 حرؼ الضاد
 )ـ مح( أبو الضحى مسلم بن صح.

 )مح( أبو ضمرة أنس بن عياض.

(3/277) 

 

 لطاءحرؼ ا
 ( أبو الطاىر أحمد بن عيسى العلوي. )ط( وأحمد بن عمر والسراج.4)

 )ط( أبو طعمة ىالؿ األموي.

(3/278) 

 

 حرؼ الظاء
 )ط( أبو ظيبة، عن كوز بن وزبرة، والصواب: ابن أبي ظبية.

(3/279) 

 

 حرؼ العين المهملة
 ( أبو عاصم الضحاؾ بن مخلد.4)

حمد بن محمد )ـ ط( والحسين بن أحمد )ط( وأحمد أبو العباس محمد بن إسحاؽ، )ش( وأ
 ثعلب المبرد.

 )مح( أبو عبد اهلل جعفر الصادؽ عليهم السالـ.
 ( ومحمد بن عثماف النقاش.2( وحسين بن علواف )ط( ومحمد بن جعفر الكرابيسي )3)



)ـ ش( أبو عبد الرحمن عبد اهلل بن يزيد )ش( وأحمد بن شعيب )مح ط ش جا( وعبد اهلل بن 
 يزيد المقري.

 )ش( أبو عبد الرحيم خالد بن يزيد.
 )ط( أبو عبيدة معمر بن المثنى.

 )ش( أبو عتاب الدالؿ سهل بن حماد.
 )ف( أبو عقبة أحمد بن الفرج.

 )ش( أبو عروبة حسين بن محمد.
 )ط( أبو عروبة، عن محمد بن المثنى، والصواب ابن أبي عروبة، وىو سعيد.

 )ش( والحسين بن عمر ومحمد بن عبد الوىاب الجبائي. )ـ( أبو علي حسين بن قيس،
 )مح( أبو عمار حسين بن حوشب.

 )ط ش( أبو عمر حفص بن عمر، )ش( وحفص بن عمر الحوصي.
 )ـ ش جا( أبو عمرو الضرير حفص بن عمر وسعيد بن إياس.

 )جا( أبو العلى خالد بن طهماف ويزيد بن عبد اهلل.
 .)ـ( أبو العميس عتبة بن عبد اهلل

 )ش( أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي.

(3/280) 

 

 حرؼ الغين المعجمة
 )مح( أبو غساف مالك بن إسماعيل ويحيى بن كثير.

(3/281) 

 

 حرؼ الفاء المعجمة
 ( أبو فضالة فرج بن فضالة.3)

 )جا( أبو الفتح محمد بن الحسن.
 )ط( أبو الفرج علي بن الحسين األصفهاني.

(3/282) 



 

 المثناهحرؼ القاؼ 
)ش( أبو القاسم سليماف بن أحمد، )ـ( وعبد اهلل بن محمد، )ش( وعلي بن الحسن، )ش( 

 وأحمد بن منيع التنوخي.
 )ـ ؿ( أبو قالبة عبد الملك بن محمد.
 )مح( أبو قيس عبد الرحمن بن ثرواف.

(3/283) 

 

 حرؼ الكاؼ
 ( أبو كريب محمد بن العلي الهمداني.4)

(3/284) 

 

 ..... فارغحرؼ الالـ...
 حرؼ الميم

 )مح ـ( أبو مالك عمرو بن ىاشم الكوفي.
)مح ط جا( أبو مالك سعد بن طارؽ أبو محمد سليماف بن بالؿ، )ط( وإسماعيل بن موسى، 
)ش( وعبد هلل بن محمد أبو الشيخ، )ـ( وعبد اهلل بن محمد البغوي، )ط( وعبد اهلل بن محمد 

 القاضي.
 .( أبو مصعب أحمد بن أبي بكر4)
، )ط( وشيباف بن عبد الرحمن. 5)  ؿ قب( أبو معاوية محمد بن حاـز

 )ط( أبو المعتمر علي بن حنش.
 ( أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن.4)

 )مح( أبو مرة مولى عقيل بن أبي مرة.
 )ط( أبو معاذ سليماف بن أرقم بن مسلم، والصواب: ابن عباس.

 )ط( أبو معين الحسين بن الحسن.
 سعيد بن خيثم. ( أبو معمر2)

 )ش ط( أبو موسى محمد بن المثنى.



 )ط( أبو المقداـ ىشاـ بن زياد.
 )ط( أبو منصور الصيرفي، والصواب: أحمد بن محمد.

(3/285) 

 

 حرؼ النوف
 ش( أبو نصر عبد الملك، )ـ( ومنصور بن محمد. 2)

 )ط( أبو النضر بالمعجمة ابن القاسم.
 ش( والفضل بن دكين. 2ـ ش( وعبد الرحمن بن ىاني، ))ش ؿ( أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل، )

(3/286) 

 

 حرؼ الهاء
)مح ـ( أبو ىاشم المحمدي عبد اهلل بن محمد بن الحنفية، )مح ـ( وحساف بن إبراىيم، )ـ( 

 وعبد اهلل بن محمد، )مح ط ش( ويحيى بن دينار أو ابن ىاشم الرماني.
 ش( أبو ىاروف عمارة بن جوين. 2)

 بو ىاني حميد بن ىاني.)مح جا ش( أ
 ( أبو ىبيرة يحيى بن عباد.2)

 )ط( أبو الهذيل محمد بن الهذيل.
 )مح( أبو ىشاـ محمد بن يزيد.

 )ش( أبو ىماـ الدالؿ محمد.
 )ط( أبو الهيثم سليماف بن عمر.

(3/287) 

 

 حرؼ الواو
 ؿ ؽ( أبو وائل شقيق بن سلمة. 4)نص 

 )ـ( أبو الوليد ... بن عمرو.
 لوليد ىشاـ بن عبد الملك الطيالسي.)ش( أبو ا



(3/288) 

 

 حرؼ الياء
 )جا( أبو يحيى القاسم بن خليفة، )مح ط جا ش( وعبد الحميد بن عبد الرحمن.

 )مح( أبو يزيد بن علي، لعلو مصرح أو عبيداهلل بن زحر.
 )مح ـ( أبو اليقضاف، عثماف بن عمير.

 )ش( أبو يعلى أحمد بن علي.
 حكم بن نافع.ؿ( أبو اليماف ال 3)

 )مح ـ( أبو يوسف يعقوب بن إبراىيم الحنفي.

(3/289) 

 

 الخاتمة وفيها فصوؿ
 الفصل األوؿ فيمن عرؼ بابن فالف ولم يتقدـ اسمو

)ـ( ابن أكيمة الليثي، اسمو سليماف بن أكيمة وقيل: عمارة بضم العين وتخفيف الميم أبو 
ره ابن حباف في الثقات، وقاؿ في تخريج الوليد المدني، قاؿ أبو حاتم: صحيح الحديث، وذك

المجموع: ثقة من الثالثة. احتج بو البخاري في جزء القراءة واألربعة، عن أبي متيعة ابن الوليد 
الهبلي، عن أبي جريرة، وعنو الزىري، قاؿ أبو حاتم: صالح الحديث. توفي سنة إحدى ومائة، 

 احتج بو األربعة.
 الرحمن بن سابط، عن جابر، وعنو عبد اهلل بن مسلم.)جا( ابن أسباط، والصواب: عبد 

 )مح( ابن إدريس، عن يحيى بن سعيد، وعنو جعفر بن محمد.

(3/290) 

 

 حرؼ الباء
 )جا( ابن بكير، عن الليث، وعنو عبد الصمد العلوي.

 )علوي( ابن برداؿ المرادي، عن النعماف بن قيس، وعنو يزيد بن المعدؿ.

(3/291) 



 

 حرؼ الثاء
 ( ابن ثوباف، عن ابيو، وعنو عقبة بن حماد.)ش

(3/292) 

 

 حرؼ الجيم
 )ـ ش( ابن جابر، عن شيخ يكنى ابن عبد السالـ، وعنو صدقة بن خالد

 )جا( أبو جابر، عن زيد بن أرطأة، وعنو الوليد.
 )ش( ابن الجارود، عن يونس، وعنو أبو الشيخ ابن حياف.

(3/293) 

 

 حرؼ الحاء المهملة
 الحجاج، عن عبد اهلل بن محمد، وعنو عبد اهلل بن الحسن.)جا( ابن 

 )ـ( ابن الحصين، عن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن عمير، وعنو سعيد.
 )ط( ابن حميد، عن علي بن مجاىد، وعنو محمد بن شاذاف.

)ش( ابن الحوبكية التيمي، عن علي عليو السالـ وعمر، وعنو موسى بن طلحة، احتج بو 
 النسائي.

(3/294) 

 

 حرؼ الخاء
 )مح( ابن خوب الزيادي، عن إبراىيم بن طهماف، وعنو ابن أبي داود.

(3/295) 

 



 حرؼ الذاؿ معجمة
 )ط( ابن ذرة السلمي، عن محمد بن جابر بن عبد اهلل، وعنو ابن أبي فديك.

 )ش( ابن ذيب، عن سعيد بن خالد، وعنو عصاـ بن علي.

(3/296) 

 

 حرؼ الراء مهملة
 ع، روى عنو علي بن الحسين عليو السالـ.)ط( ابن راف

 )ـ( ابن رافع، عن مالك، وعنو محمد بن شجاع.
 )ش( ابن رشدين، عن إبراىيم بن حماد، وعنو محمد بن إسماعيل الطائي.

)ش( ابن رزين القتات اللخمي، عن علي بن رباح، وعنو أبو عبد الرحمن المقري، ىكذا ذكره 
بن حميد روى لو المرشد، قاؿ في التقريب: صدوؽ مقري. موالنا، والصواب: قباث بن رزين 

 توفي سنة ست وخمسين ومائة، احتج بو النسائي.

(3/297) 

 

 حرؼ الزاي
 )ط( ابن زياد الموصلي، عن عبادة بن نسي، وعنو مغيرة الواسطي.

(3/298) 

 

 حرؼ السين مهملة
 )ط( ابن سناف، عن الضحاؾ، وعنو أحمد بن عبد اهلل.

بكسر أولو، ُثمَّ تحتيو ساكنة، ُثمَّ الـ، ُثمَّ ألف ونوف. جابر أو عبد ربو الدوسي، ابن سيالف 
ويقاؿ: جاب، ويقاؿ: عيسى، عن أبي ىريرة، وعنو محمد بن زيد، توفي رأس المائة، احتج بو 

 أبو داود.
 )ط( ابن السودي، عن اإلماـ الفخي، وعنو الطلحي.

(3/299) 



 

 حرؼ الشين معجمة
روساني، قاؿ الذىبي: إسماعيل بن شروس أبو المقداـ، عن عبد الرزاؽ وأبي حاتم )ـ( ابن الش

 وغيرىما، وعنو أبو العباس، تكلم عليو الذىبي، وقاؿ موالنا: وثقو المؤيد باهلل.
 )ش( ابن شوذب، عن مطر، وعنو حمزة بن ربيعة القرشي.

(3/300) 

 

 حرؼ العين المهملة
وعنو محمد بن عبد اهلل بن مجاشع، أىملو موالنا، ولعلو  )ش( ابن عباد، عن يحيى بن ىاشم،

 محمد أو يحيى وقد مر.
 )مح( ابن عبيد األبرص األسدي، عن علي عليو السالـ، وعنو سماؾ.

 )مح( ابن عبد الرحمن بن لبينة، عن أبيو، وعنو مندؿ، قيل اسمو محمد وكذا ذكر البخاري.
أبو اليسرية الحراني القاضي، عن خصيف وغالب )جا( ابن عالثة محمد بن عبد اهلل العقيلي 

بن عبد اهلل وغيرىما، وعنو وكيع وجرير بن حفص، وثقو ابن معين وابن سعد، توفي سنة ثماف 
 وستين ومائة، احتج بو األربعة إالَّ الترمذي.

 )ش( ابن عيالف، عن أبي بكر الشافعي، وعنو المرشد.
وعنو سالم بن أبي الجعد، احتج بو الترمذي  ابن علقمة األنصاري، عن علي عليو السالـ،

 واسمو علي بن علقمة مر.
)ط( ابن عمر بن سلمة، عن أبيو، وعنو ثابت البناني، قيل اسمو محمد، احتج بو أبو داود 

 والنسائي.
 )ش( ابن عيسى، عن أبيو، وعنو عبد الرحمن بن ىاني.

 )ف( ابن عوف، عن الشعبي، وعنو النظر بن سهل.

(3/301) 

 

 حرؼ الغين
ابن غزواف، عن وىب الهنائي، وعنو عبد الرحمن بن عمر، وقاؿ في الخالصة: عبد الرحمن بن 



غزواف الحراني، وثقو ابن المديني وغيره، احتج بو بخاري واألربعة إالَّ ابن ماجة، توفي سنة سبع 
 ومأتين

(3/302) 

 

 حرؼ الفاء
عمش والثوري وابن جريج، وعنو سعيد بن )ؿ( ابن فروخ عبد اهلل بن فروخ الخراساني، عن األ

أبي مريم وعمر بن الريبع وعلي بن عبد الرحمن، قاؿ السعيدي: رأيت ابن أبي مريم يحسن 
القوؿ فيو، وقاؿ: ىو أرضى أىل األرض. وثقو ابن حباف، توفي سنة سبع وخمسين ومائة، احتج 

 بو أبو داود.
 د بن عالقة.)مح( ابن فروة، عن علي عليو السالـ، وعنو زيا
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 حرؼ القاؼ
)مح ش( ابن قتيبة الشعيري أبو قتيبة الخراساني، عن يونس وعكرمة بن عمار، وعنو عمرو بن 

 علي وابن أبي داود، وثقو أبو داود وأبو زرعة، توفي سنة مأتين، احتج بو البخاري واألربعة.
 )ط( ابن .......، عن أبي الزبير، وعنو محمد.
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 ؼ الميمحر 
)مح ـ( ابن محيريز، ىو عبد اهلل بن محيريز المكي، نزيل الشاـ، عن أبي محذورة وأبي سعيد 
وغيرىما، وعنو عبد الملك بن أبي محذورة ومكحوؿ وغيرىما، وثقو العجلي، قيل: توفي أياـ 

 عمر بن عبد العزيز، احتج بو الجماعة.
 )ـ( ابن معمر، عن عبد اهلل، وعنو ابن أبي داود.

 )ش( ابن منيع، عن أبي نصر اليماني، وعنو أبو أحمد العسكري.
 )ش( ابن مليل، عن أبيو، وعنو أبو الحسين الكناني، اسم أبيو عبد العزيز بن محمد الكالبي.

 )ط( ابن المغيرة، عن بشر بن عبيد، وعنو زكريا بن الحسن.
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 حرؼ النوف
صر بن محمد أبو محمد المصري، عن ابن قتيبة )ـ( ابن نصر، والصواب: ابن معتمر بكر بن ن

ويزيد بن ابن حبيب، وعنو ابن وىب ويحيى بن عبد اهلل بن بكير، وثقو أحمد وابن معين، توفي 
 سنة أربع وسبعين ومائة، احتج بو مسلم واألربعة.

)مح( ابن نعيم بن ىاروف، اسمو يزيد، عن أيبو، وعنو يحيى بن أبي كثير، وغيره، قاؿ في 
 اشف: وثق، احتج بو مسلم وأبو داود والنسائي.الك

ابن النصير. عن أبي األحوص، وعنو معاوية بن وثثمة ػ مثلثة مكررة بعد الواوػ واسمو زفر بن 
وثمثمة بن مالك النصري الدمشقي، عن حكيم بن حزاـ وأبي ىريرة، وعنو ابن عجالف ومحمد 

 بن المهاجر، أخرج لو أبو داود، وقاؿ: ال يعرؼ.
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 توابع الفصل
 ابن أبي حزاـ، عن عثماف، وعنو وىب والصواب: ابن وىب، عن حراـ بن عثماف.

 )ـ( ابن أبي حفص، عن األعمش، وعنو ولده، والصواب: أبو حفص.
 )مح ـ ش( ابن أبي حماد، عن أسباط وغيره، وعنو أبو ىاشم الرفاعي وغيره.

 يب.)ط( ابن أبي حنين، عن نوفل بن ماحق، وعنو شع
 )ـ( ابن أبي خيثمة، عن لاير ابن الحكم، وعنو علي بن محمد بن مهروية.

)جا( ابن أبي داود، عن يحيى بن محمد الدىقاف، وعنو أبو أحمد العسكري، ىو أبو بكر عبد 
 اهلل بن أبي داود، تقدـ.

يتين )ط( ابن أبي ذر، عن محمد بن جابر، وعنو ابن فديك، تقدـ قريباً واهلل أعلم، أي الروا
 أصح.

ؿ ؽ( ابن أبي ذيب محمد بن عبدالرحمن بن الحارث بن أبي ذيب، عن عكرمة وشعبة  4)
وسعيد المقبري ونافع وخلق، وعنو وكيع وابن المبارؾ وأبو بكرة بكار وخلق، قاؿ النووي: 

ن اتفقوا على جاللتو وإمامتو، وقاؿ ابن معين: ثبتاً يرى القدر. قلت: بايع النفس الزكية، وكاف م
 أتباعو من أىل الورع والعبادة. توفي سنة تسع وخمسين ومائة، احتج بو الجماعة وأئمتنا.

 )ش( ابن أبي الشوارب محمد بن عبد الملك، تقدـ.



)ط( ابن أبي الرجاؿ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن األنصاري، عن أبيو وإسحاؽ بن 
 مد وعمر بن علي، واحتج بو األربعة.يحيى وغيرىما، وعنو سويد وقتيبة وغيرىما، وثقو أح

 )ط ش( ابن أبي الزناد، عن زيد بن أسلم، وعنو محمد بن بشير.
)ط( ابن أبي عرزة أحمد بن حاـز الغفاري أبو عمر والكوفي صاحب المسند، عن جعفر بن 
عوف وطبقتو، وعنو محمد بن علي دحيم الشيباني وغيره، ذكره ابن حباف في الثقات، وقاؿ: 

 . توفي سنة ست وسبعين ومأتين.متقناً 
)ـ( ابن أبي عمار عبد الرحمن بن عبد اهلل بن عمار المكي القرشي، عن جابر، وعنو ابن 

 جريج، وثقو ابن سعد، واحتج بو مسلم واألربعة.
)ـ( ابن أبي عياش النعماف الزرقي أبو سلمة المدني، عن أبي سعيد وجابر، وعنو أبو حاـز وابن 

 معين، احتج بو الستة إالَّ أبا داود.عجالف، وثقو ابن 
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)ش( ابن أبي غنية، بمعجمة ُثمَّ نوف عبد الملك بن حميد الكوفي، عن أبيو والحكم بن عتيبة، 
 وعنو السفياناف وابنو يحيى وجمع، وثقو ابن معين، واحتج بو الجماعة.

 موالنا. ش( ابن أبي كريمة الصداوي، عن محمد بن حبيش، وعنو حمزة، أىملو
( ابن أبي مليكة عبد اهلل بن عبد اهلل بن أبي مليكة، زىير بن عبد اهلل بن جدعاف التيمي 3)نص 

أبو بكر المكي، عن عائشة وأـ سلمة وابن عباس وغيرىم، وعنو ابنو يحيى وعطاء وابن عجالف 
سبع عشرة وجماعة، وثقو أبو حاتم وأبو زرعة واله ابن الزبير القضاء في الطائف، توفي سنة 

 ومائة، احتج بو الجماعة.
 ( ابن أبي ميسرة، عن الربيع بن يزيد، وعنو محمد بن عمرو الدينوي.2)

 )ف( ابن أبي الورقاء، عن ابن أبي أوفا، وعنو أبو عاصم.
 )ط( ابن أخي جابر بن عبد اهلل، عن عمو، وعنو ابن أبي ذيب.

حسن بن عبد اهلل أبو أحمد  )جا( ابن أخي أبي زرعة، عن عمو محمد بن إسحاؽ، وعنو
 العسكري.

)ـ( ابن أخي الزىري محمد بن عبد اهلل، عن عمو، وعنو معشر والقعنبي وطائفة، وثقو أبو داوود 
 وغيره، توفي سنة سبع وخمسين ومائة، احتج بو الجماعة.
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 الفصل الثاني فيمن عرؼ بابن فالف وتقدـ اسمو
 بريدة عبد اهلل بن بريدة. ابن بردة األسلمي، والصواب: أبي

 ابن بشار محمد.
 ابن جابر عبد اهلل أبو عتيق.

 ابن جدعاف علي بن زيد.
 ابن جبير سعيد.

 ابن جريج عبدالملك.
 ابن جرير عبد اهلل بن المنذر.

 ابن جرير محمد.
 ابن جميل محمد.

 ابن الحنفية محمد بن علي.
 ابن حباف ىالؿ.

 تقدـ. )ط( ابن عدي، والصواب: حذؼ بن وقد
 ابن دأب محمد.
 ابن داود محمد.

 ابن دريد محمد بن الحسن.
 ابن دكين الفضل.

 ابن السدي، عن أبيو، عن جده.
 ابن زنجويو حميد بن مخلد.
 ابن السرح أحمد بن عمير.

 ابن سليم الطائفي يحيى.
 ابن سمعاف سعيد.
 ابن سيرين محمد.

 ابن شبرمة عبد اهلل.
 ابن شجاع محمد.
 بن مسلم. ابن شهاب محمد

 ابن ضميرة عبد اهلل.
 ابن ضمرة أنس بن عياض.

 ابن صاعد يحيى بن محمد.
 ابن طاوس عبد اهلل.



 ابن الطباع محمد بن عيسى.
 ابن عائشة محمد بن إبراىيم وعبد اهلل بن محمد.

 ابن سعيد بن عبد الوىاب محمد.

 )مح( ابن عبيد بن عمير عبد اهلل.
 الصواب: حذؼ ابن وقد، تقدـ.)مح( ابن عجالف، عن أبي ىريرة، و 

 ابن عجالف محمد.
 ابن عفير سعيد.

 ابن عقدة، أحمد بن محمد.
 ابن عوف عبد اهلل.
 ابن عيينة سفياف.

 )ـ( ابن عياش، عن أبي إسحاؽ، والصواب: أبو بكر بن عياش.
 ابن عمير عبيد.

 ابن عياس بمعجمة آخرى إسماعيل.
 ابن فضيل محمد.

 ابن كاسب يعقوب بن حميد.
 ش( ابن كبشة السلولي، والصواب: أبو كبشة كما تقدـ.)

 ابن كعب القرظي محمد أو معبد.
 ابن كعب بن مالك عبد الرحمن.

 )ط( ابن لهاعة، والصواب ابن لهيعة عبد اهلل.
 ابن لؤلؤ علي بن أحمد.

 ابن ماتي علي بن عبد الرحمن.
 ابن الماجشوف عبد الملك.

 ابن ماس عبد اهلل بن إبراىيم.
 المبارؾ عبد اهلل.ابن 

 ابن المثنى محمد.
 ابن مرزوؽ إبراىيم.
 ابن المسيب سعيد.
 ابن المصفى محمد.

 ابن معاذ بن معاذ.
 )ش( ابن ملسل، عن أبيو والصواب: بملسلة الربيع بن بدر.



 ابن منيع أحمد بن عبد اهلل.
 ابن النمكدر محمد.

 ابن مهدي عبد الرحمن.
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 هلل.ابن مقبل محمد بن عبدا
 ابن نميرعبد اهلل.

 ابن نمير، عن أبيو محمد بن عبد اهلل.
 ابن لهاد يزيد بن عبد اهلل بن شداد.

 )ـ( ابن وائل، والصواب: ابن بشار بموحدة معجمة.
 )مح( ابن يماف يحيى.

 )ـ( ابن اليماف محمد بن الحسين.
 ابن أيوب يحيى.
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 توابع الفصل
 ابن أبي إسحاؽ يونس.

 أبي األحوص، عن أيبو، والصواب أبو األحوص.( ابن 2)
 ابن أبي بردة سعيد.

 ابن أبي بكير يحيى بن عبداهلل.
 ابن أبي حاتم، عن أبيو عبدالرحمن بن محمد.

 ابن أبي حاتم، عن أبي سعيد األشج، والصواب: ابن أبي حاتم األوؿ.
 ابن أبي خالد إسماعيل.

 ابن أبي داود إبراىيم أو أحمد.
 د عبداهلل بن سليماف بن األشعث.ابن أبي داو 

 ابن أبي الدنيا عبد اهلل بن محمد.
 ابن أبي ذؤيب إسماعيل بن عبد الرحمن.



 ابن أبي رافع محمد بن عبداهلل.
 ابن أبي الزعزاع محمد.

 ابن أبي زايدة يحيى بن زكريا.
 ابن أبي سبرة أبو بكر.

 ابن أبي السفر عبد اهلل بن سعيد.
 بد الرحمن.ابن أبي سعيد الجذري ع

 ابن أبي شيبة محمد بن عثماف بن محمد.
 ابن أبي شيبة عثماف بن محمد.

 ابن أبي عديم محمد بن إبراىيم. ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل.
 ابن أبي ظبياف، قابوس.

 ابن أبي ليلى، عن الصحابة عبد الرحمن. ابن أبي ليلى، عن التابعين محمد.
 ن إدريس، وعنو البزار.ابن أبي مذعور، عن عبد الرحمن ب

 ابن أبي مريم سعيد بن الحكم.
 ابن أبي نجيح عبد اهلل.

 ابن أبي يحيى إبراىيم بن محمد.
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 الفصل الثالث فيمن عرؼ بنسبو ولم يتقدـ اسمو
)مح( األشجعي عبد اهلل بن عبد الرحمن، عن ىشاـ وسعيد بن عبيد، وعنو أحمد وأبو كريب 

قاؿ ابن معين: ثقة مأموف. توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة، احتج بو ويحيى بن آدـ والناس 
 الجماعة إالَّ أبا داود.

 )ط( البابكي رجل من المدينة، عن زيد بن علي، وعنو عيسى بن عبد اهلل.
 )قب( الباىلي، عن عبد الرحمن بن خالد، وعنو حسين بن عبداهلل القرشي.

 عنو سالم.)مح( الجرجاني، عن الضحاؾ بن مزاحم، و 
 )جا( الجوىري أحمد بن عبد العزيز، عن عمرو بن شيبة، وعنو أحمد العسكري.

 الخوارزمي، عن أحمد بن يحيى الصوفي، وعنو الحسين بن محمد العدؿ.
، عن أبي بكر وعمر، وعنو سويد  )ش( الصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة أبو عبد اهلل مخضـر

 توفي في أمارة عبد الملك، احتج بو الجماعة.بن عطية وابن محيريز، وثقو ابن سعد، 



 )ط( الطلحي، عن أبي السوداء، وعنو يعقوب بن إسحاؽ.
 )ط( الطيالسي، عن محمد وإبراىيم ابني عبد اهلل، وعنو محمد بن موسى.

 )جا( المعزاري، عن جعفر بن محمد، وعنو بقية.
 .القارض، عن إبراىيم بن عبد الصمد الهاشمي، وعنو علي التنوخي

 )ش( الفريابي، عن قتيبة بن سعد، وعنو أبو الشيخ.
 )ش( المروزي، عن عاصم بن علي، وعنو أبو الشيخ.

 )مح( المخدجي، عن عبادة بن الصامت وعنو ابن مجيريز.
 )ط( المطوعي، عن أحمد بن عبد اهلل، وعنو حسن بن عمراف.

 م.المعري، اسمو عبد الملك، عن أبي بشر القاسم، وعنو ابن أبي حات
)ط( النميري، عن أنس، وعنو زايدة، ىو زياد بن عبد اهلل، قاؿ أبو حاتم: يحتج بو. واختلف 

 فيو كالـ ابن حباف. احتج بو الترمذي.
 )ـ( البخاري، عن عبد الحميد بن جعفر، وعنو أبو سعيد األشج.

 )ط( الباساني، عن إسحاؽ بن بشر، وعنو علي بن حسين القرطبي.
 ماف بن عبد الرحمن، وعنو محمد بن إبراىيم الحلواني.)جا( النفيلي، عن عث

 البروجردي عبد اهلل بن سعيد، عن البغوي الكبير عبد اهلل بن محمد.
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 الفصل الرابع فيمن عرؼ بنسبو وتقدـ اسمو
 األصمعي عبد الملك.
 األوزاعي عبد الرحمن.

 البغوي محمد بن عبد اهلل.
 البخاري محمد بن إسماعيل.

 زي محمد بن يعلى السلمي.التوّ 
 التيمي إبراىيم بن سالم.

 الثوري سفياف.
 الثقفي عبد الوىاب.

 الجروي سعيد بن إياس.
 الجوىري الحسن بن علي.



 الحماني يحيى بن عبد الحميد.
 الخزري علي بن عبد اهلل بن ساساف.

 الخطاؼ عبد الوىاب بن عطاء.
 الخالؿ أحمد بن خالد.
 بن محمد.الداراوردي عبد العزيز 

 الدار قطني علي بن عمر.
 الرياشي عباس بن الفرج.

 الزبيري محمد.
 الزعفراني الحسن بن محمد الصباغ.

 الزىري محمد بن مسلم.
 السدي إسماعيل بن عبد الرحمن.

 الشافعي محمد بن إدريس.
 الشعبي عامر بن شرحبيل.

 الشيباني أبو إسحاؽ سليماف أو سليم.
 الصولي محمد بن يحيى.

 نابحي عبداهلل.الص
 الطحاوي أحمد بن محمد.

 العمري عبد اهلل بن عمر بن حفص.
 الغالبي محمد بن زكريا.

 الفرقدي محمد بن علي بن مخلد.
 الفريابي بن محمد بن يوسف.

 القعنبي عبد اهلل بن مسلمة.

 الكديمي محمد بن يوسف.
 الكلبي محمد بن السائب.

 المحاربي عبد الرحمن بن محمد.
 يم بن محمد بن عبد الرحمن.وعبد الرح

 المحاملي الحسن بن إسماعيل.
 المدايني علي بن محمد.

 المزني إسماعيل بن يحيى.
 المسعودي عبد الرحمن وعبد اهلل بن عبد الملك.



 الماجشوف عبد العزيز بن أبي سلمة.
 المقانعي علي بن العباس.

 المقبري سعيد.
 المقدمي محمد بن أبي بكر.

 واب: الموقري الوليد بن محمد.)ش( المورقي، والص
 النبهاني أبو الخطاؼ.

 )ط( النوفلي، والصواب: النفيلي سعيد بن حفص.
 الهجري إبراىيم بن مسلم.
 الواقدي محمد بن عمرو.

 الوىبي أحمد بن خالد.
 الوصافي عبداهلل بن الوليد.
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 الفصل الخامس في األلقاب وىو من لم يتقدـ لو اسم
 عن بشر، وعنو حماد بن سلمة.)ـ( األزرؽ، 

 )ش( األسواطي، عن محمد بن ىاروف، وعنو أبو غساف.
 )ط ش( األسود الكندي، عن علي عليو السالـ وغيره، وعنو فضيل وأبو فاختة.

 األشعث، عن طلحة بن مصرؼ، وعنو ولده محمد.

 )جا( األعرج، عن أبي ىريرة عبد الرحمن بن ىرمز.
 عسكري.العكلي روى عنو أبو أحمد ال

 )مح( الزنجي خالد، عن مسلم بن خالد.
 )جا( العرزمي، عن جعفر بن محمد، وعنو ابن نجيح ومحمد بن أبي عائشة.
 )ف( السري، عن ىشاـ، وعنو محمد بن منيب، وذكره في تهذيب الكماؿ.

)ش( الفرزدؽ ىماـ بن غالب، عن أبي ىريرة وغيره، وعنو ولده وغيره لو الكلمة المشهورة في 
 العابدين. زين

 )ط( الهمداني، عن يحيى بن معين، وعنو علي بن أحمد.
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 الفصل السادس في األلقاب
 )ط( األثـر حكيم.

 )مح ط( األجلح يحيى بن عبد اهلل.
 األشدؽ عمرو بن سعيد.

 )ـ ش جا( األعرج عبد الرحمن بن ىرمز.
 ( األعمش سليماف بن مهراف.5)

 )مح( الباقر محمد بن علي.
 بندار محمد بن بشار. )ش(

 )ؽ( التميلي محمد بن الحسين.
)ط ش( ثعلب، أحمد بن يحيى إماـ الكوفيين في النحو واللغة، سمع ابن األعرابي والزبير بن 

بكار، وعنو األخفش األصغر وأبو بكر األنباري وأبو عمر الزاىد، قاؿ ابن خلكاف: كاف ثقة 
ىػ ذكره اإلماـ الهادي عليو السالـ وتجـر لو حجة صالحاً مشهوراً بالحفظ وصدؽ اللهجة. ا

 في الجامع الوجيز، وقاؿ: توفي سنة إحدى وتسعين ومأتين.
 ( حنش حسين بن قيس.3)

 )ـ( دحيم عبد الرحمن بن إبراىيم.
 )ش( الدقاؽ سالم تقدـ.

 غندر محمد بن جعفر.
 قاضي القضاه عبد الجبار.

 )ش( لوين محمد بن سليماف.
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 لسابع في المبهمات من عرؼ ومن ىو مجهوؿالفصل ا
 ( إبراىيم التيمي، عن أبيو، ىو سالم بن أبي أمية، تقدـ.2)

 )ـ( أحمد بن عبد الرحمن، عن عمي، ىو ابن وىب.
 )مح( أسباط بن نصر، عن رجل قد سماه، عن عكرمة.

 إسماعيل بن رافع، عن رجل، عن أنس.
 )مح( أسود بن قيس، عن أشياخ من قومو.

 أسيد بن أبي أسيد عن امراة من التابعيات.)ط( 



 )ـ( أشعث، عن أبيو، عن رجل، عن عمر.
 )مح( أشعث، عن شيخ من أىل البصرة عن ابن الخليل.

 )ش( الزىري، عن أمو، عن عائشة.
 البراء، عن عمو أو خالو، اسمو أبو بردة بن نيار، أوالحارث بن عمر.

 )ش( بشر، عن أبيو، وعنو ولده محمد.
 ير بن الخصاصية، عن أصحابنا، عن أبي ىريرة.)ش( بش

 )مح( حبيب بن أبي ثابت، عن رجل من أصحابنا، عن علي صلوات اهلل عليو.
 )مح( حبيب بن جبلة، عن أشياخ منهم.

 )مح( حسن بن حسين حدثوني عشرة، عن الصادؽ.
 الحسن بن محمد بن علي حدثتني امرأة من األنصار.

 لمؤذف، ىو ابن عتيبة.)قب( الحكم، عن أبي سليماف ا
 )ط( حسين بن خوات، عن رجل خدمو، قاؿ قاؿ: علي صلوات اهلل عليو.

 )مح( دىيم بن فرات، عن فالف بن جارية.
 )مح ـ( رجاء بن عبد الرحمن، قاؿ: حدثتني أمي أنها سمعت أباىا.

 )مح( زبيد، عن جدتو، عن علي صلوات اهلل عليو.
 مها.)مح( زىير، عن امرأة من أىلو، عن ع

 )ط( زيد بن أسلم أف رجالً سأؿ علياً صلوات اهلل عليو.
 )ط( زيد بن وىب، عن رجل.

)ش( سعيد ابن المسيب. قاؿ: حدثني فالف، وعنو أف أعرابياً أتى النبي صلى اهلل عليو وآلو 
 وسلم، وعنو عن رجل قاؿ: صليت خلف عبد اهلل ابن الزبير.

 يو وآلو وسلم.األعمش، عن بعض أصحاب النبي صلى اهلل عل
 )ش( طلحة بن يحيى، عن عمتو، عن عائشة.

)مح( عامر الشعبي أف امرأة زنت ىي شراحة الهمدانية، وعنو عن أصحاب علي عليو السالـ، 
 وعنو حدثني اثنى عشر رجاًل من أصحاب النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم.

 )ـ( عباد بن تميم، عن عمو، ىو عبد اهلل بن زيد بن عاصم.
 ، أخبرنا شيخ من أصحابنا، عن حجاج.عباد
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 عبد اهلل بن جندب، عن أبيو دخلت على علي عليو السالـ، فقمت قائماً لمكاف ابنتو.
)مح( عبداهلل بن الحسن، عن آبائو، عن حي من بني مدلح، وعنو أنَّو قاؿ لرجل، قاؿ محمد: 

 ىو ابن عورؾ.
 ل امرأة.)مح( عبدالجبار، عن أبيو، قاؿ: استكره رج

 )مح( عبدالملك بن جريج، عن ابن عم ألبي ىريرة.
 )ـ( عبدالعزيز بن أبي سلمة، عن عمو، اسمو يعقوب بن سلمة.

 )ش( عبيد الروقي، عن أبيو، اسمو رفاعة بن رافع، لو صحبة.
 )ش( عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي، عن عمو.

 عدي بن ثابت أخبرنا أصحابنا، عن البراء.
 رقة، قاؿ: أتي بامرأة من الخوارج.)ط( غياث بن و 

 عبد اهلل بن محمد أف شيخاً حدثو، عن علي بن الحسين.
 )ش( عبدالعزيز، عن أبيو.

 علي بن صالح، عمن سمع الشعبي.
 علقمة بن مرثد، عن شيخ من قومو، عن علي عليو السالـ.

 )ط( عوانة ابن الحكم، حدثنا من حضر خطبة علي عليو السالـ الغراء.
 على، عن أبيو، اسمو عبد الرحمن بن يعقوب.)ش( ال

 محمد التيمي، عن شيخ لهم.
 )مح ط( محمد بن زيد حدثتني أمي أنها سألت أـ سلمة.

)مح( محمد بن منصور، حدثني شيخ من ولد علي صلوات اهلل، عن جارية، كانت لجعفر بن 
 محمد.

 محمد بن يحيى، عن أبيو، عن رجل يرفعو إلى الحسن.
 يحيى، عن امرأة منهم سماىا، عن جدة لو.)ـ( محمد بن 

 )ـ( مطرؼ، أخبرني من أدرؾ علياً.
 )مح( موسى بن عائشة، عن رجل، وعن مولى ألـ سلمة.

 )مح( النعماف بن سعيد، قاؿ: أخبرنا رجل.
 )مح( وكيع، عن رجل، عن الحكم.

 )ط( يحيى بن الحسن العيقيقي، سمعت بعض أصحابنا، عن رجل.
 يرة، عن أخيو، عن أبيو.)جا( يحيى بن المغ
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 )فصل في الكنى(
 )مح( أبو الجارود، عن شيخ من أصحابنا، عن رجل.
 )ش( أبو خليفة، عن أبيو، ىو الحباب ابن الجمحي.

 )مح( أبو عبيد الحاجب، سمع رجاًل.
 )مح( أبو القاسم، بلغني، عن بعض آؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم.

عن رجل، قاؿ: أتيت النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، ىو أنس بن مالك )ـ( أبو قالبة، 
 القشيري الكعبي، ذكره ابن حجر وغيره

 )مح( أبو مالك األشجعي، عن أشياخ لهم، عن علي صلوات اهلل عليو.
 )ط( أبو طالب حدثني من سمع عيسى بن زيد.

 أبو يحيى، عن شيخ لهم، قاؿ رأيت علياً.
 يو، اسمو عبد العزيز.)ـ( ابن جريج، عن أب

 )جا( ابن أبي المديني، عن أبيو محمد بن عبيد، أو عتبة.
 ابن عليلة، عن أبيو، اسمو زيد بن عمرو.

 )ـ( ابن المسيب، قاؿ: جاء رجل إلى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم.
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 كتاب النساء
 الهمزة والباء والمثناه والمثلثة والجيم فوارغ

 ملةحرؼ الحا المه
 )ش( جراد بنت سمير، عن زوجها، ىو ثمة بن سلمة، وعنها قدامة الضبي.

( حفصة بنت سيرين، أخت محمد أـ الهزيل البصرية، عن موالىا أنس وأـ عطية وعنها 4)
أيوب وقتادة وخالد الحذاء، قاؿ إياس: ما أدركت أحداً أفضلو عليها، ووثقها ابن معين 

 احتج بو الجماعة.والعجلي، توفيت في حدود المائة، 
)ش( حميضة بنت ياسر، عن جدتها بسيرة بنت ياسر، وعنها ولدىا ىاني بن عثماف، احتج بها 

 أبو داود والترمذي.
)ـ( حميدة بنت عبيد بن رفاعة الزرقية، عن خالتها كبشة بنت كعب، وعنها زوجها إسحاؽ بن 



 طلحة وولدىا يحيى بن إسحاؽ، احتج بو األربعة.
 أبي عائشة، عن رجل ذكرىا الحاكم وابن حجر في التلخيص.)مح( حوش بنت 
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 حرؼ الخاء
)مح مع( خديجة بنت علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أـ عبد اهلل، عن أبيها، وعنها 

 ولدىا عبد اهلل بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب.
يل بن عياش، وقاؿ في )ش( خيرة بنت محمد بن عبد الرحمن، عن أبيها، وعنها إسماع

 القاموس وشرحو.
 خيرة بنت عبد الرحمن الرواية لنوح الجن على الحسين.
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 حرؼ الداؿ والذاؿ....... فارغاف
 حرؼ الراء

)ش( الرباب بنت صليع الضبية أـ الرائح، عن عمها سلماف بن عامر، وعنها ابن سيرين وحفصة 
 تعليقاً.بنت سيرين، احتج بها األربعة والبخاري 
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 حرؼ الزاي
)ط( زينب بنت علي بن أبي طالب، عن أمها فاطمة بنت رسوؿ اهلل وساؽ لها الذىبي حديث 

 الرافضة.
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 حرؼ السين
 )ط( سعدى بنت مالك الخزاعية جدة دعبل، روت قصة شجرة أـ معبد وعنها ولدىا ابن رزين.

بن إبراىيم بن شنبك أـ الفضل، عن أبي  )ش( ستية بنت عبد الواحد بن محمد بن عمير
 القاسم عمر بن محمد بن سنبك، وعنها المرشد باهلل.
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 حرؼ الصاد
)ـ( صفية بنت أبي عبيد الثقفية، عن حفصة وعائشة وعنها نافع وموسى بن عقبة وسالم، وثقها 

 العجلي، احتج بها الجماعة، لكن البخاري تعليقاً وإال الترمذي.

(3/324) 

 

 حرؼ العين
)مح ش( عائشة بنت قدامة بن مظعوف مواله عمر ابن الحسين المكي، عن أيبها، وعنها موالىا 

 عمر بن الحسين وذكرىا في الكاشف.
)قب( عائشة بنت سعد بن أبي وقاص الزىري، عن أبيها، وعنها الحكم بن عتيبة ومهاجر بن 

سع عشرة ومائة، احتج بها البخاري مسمار وغيرىما، وثقها ابن حباف، وقاؿ: توفيت سنة ت
 واألربعة إالَّ ابن ماجة.

)مح( عائشة بنت طلحة التميمية، عن عائشة، وعنها حبيب بن أبي عمرة وابن أخيها إسحاؽ 
 بن يحيى، وثقها ابن معين والعجلي بقيت إلى قريب من سنة عشر ومائة، احتج بها الجماعة.

على المنبر ناشد أصحاب رسوؿ الو صلى اهلل )قب( عميرة بنت سعد، قالت: شهدت علياً 
 عليو وآلو وسلم، وعنها طلحة بن مصرؼ، أخرجو في المناقب من طريق الطبراني.

 عمرة بنت أفعى، عن أـ سلمة، وعنها معاوية.
)مح ـ كم( عمرة بنت عبد الرحمن بن سعيد بن زرارة األنصارية الفقيهة، عن أـ سلمة وعائشة 

نها مقاتل بن حباف وسعد بن سعيد وطائفة، وثقها ابن المديني وفخم وأـ حبيبة وجماعة، وع
 أمرىا، توفيت قبل المائة، احتج بها الجماعة.

(3/325) 



 

 حرؼ الغين.......فارغ
 حرؼ الفاء

( فاطمة بنت الحسين بن علي، عن أبيها وأخيها علي وعمتها زينب، وعن جدتها فاطمة 3)
ه محمد، وثقها ابن حباف، بقيت إلى بعد عشر ومائة، احتج بها مرساًل، وعنو ابنها عبد اهلل وولد

 األربعة إالَّ النسائي.
فاطمة بنت علي بن أبي طالب، عن أبيها وأمها أسماء بنت عميس، وعنها الحكم بن عبد 

 الرحمن، وثقها ابن حباف، توفي سنة تسع عشرة ومائة، احتج بها النسائي.
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 حرؼ القاؼ
ت عبد اهلل بن وىب بن زمعة، عن أمها وأـ سلمة وأبيها، وعنها ابن أختها موسى )ف( قريبة بن

 بن يعقوب، احتج بها أبو داود وابن ماجة.
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 حرؼ الكاؼ
)ـ( كبشة بنت كعب بن مالك، عن أبي قتادة حديث أنها من الطوافين، وعنها أـ يحيى حميدة 

 ألربعة.وصححو الترمذي، ووثقها ابن حباف، واحتج بو ا
)ـ(كريمة بنت المقداد بن األسود الكندي، عن أمها ضباعة بنت الزبير، وعنها زوجها عبد اهلل 

 بن وىب، وثقها ابن حباف، واحتج بها أبو داود وابن ماجة.
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 حرؼ الالـ
)مح( ليلى، عن موالتها أـ عمارة، وعنها حبيب بن زيد في األصح، احتج بو النسائي وابن 

 ماجة.
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 حرؼ الهاء
 )ش( ىنيدة.
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 حرؼ الميم
)مح ـ( مسة أـ بسة األزدية، عن أـ سلمة، وعنها أبو سهل كثير بن زياد وزيد بن علي، احتج 

 بو األربعة إالَّ النسائي.
)جا( معاذة بنت عبد اهلل العدوية الصهباء البصرية، عن علي وعائشة، وعنها أبو قالبة وأيوب 

ؿ ابن معين: ثقة حجة. قاؿ ابن الجوزي، توفيت سنة ثالث وثمانين احتج بها وطائفة، قا
 الجماعة.
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 فصل في الكنى
)مح جا( أـ الدرداء الصغراء، عن زوجها أبي الدرداء وسلماف وعبادة، وعنها مكحوؿ ويونس 

ولعل قد  وزيد بن أسلم وغيرىم، بقيت إلى بعد الثمانين، أثنى عليها في الكاشف والخالصة
 تقدمت، احتج بها الجماعة.

 )ش( أـ سعد سرية أمير المؤمنين، سألت عن علي عليو السالـ، وعنها أـ سليماف.
 )ش( أـ سليماف بن القاسم الثقفي، وعنها ولدىا سليماف.

 )ش( أـ الشعثاء، عن عصمة العوسجية، وعنها سعيد بن سناف.
يو المرأة، وعنها ولدىا محمد، ىي أـ )مح( أـ محمد بن زيد سألت أـ سلمة عما تصلي ف

 حراـ، وقيل: اسمها أمية، احتج بها أبو داود.
)ـ( أـ عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة، وعنها عثماف بن السائب، قاؿ في 

 التقريب: مقبولة، احتج بو أبو داود والنسائي.
 قات أولها.أـ فروة بايعت النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم حديث أفضل األو 



 )مح( أـ الهذيل حفصة بنت سيرين.
 )ش( أـ الفيض موالة عبد الملك، عن ابن مسعود، وعنها عروة بن قيس، ىكذا ذكره الذىبي.

 وبهذا انتهى الكتاب والحمد هلل ولو المنة.
قاؿ المؤلف ػ رحمو اهلل وضاعف أجره ػ: وكاف تماـ رقمو بقلم التحصيل ضحى يـو الخميس 

د األوؿ سنة ثالث وأربعين وثالث مائة وألف مصلياً ومسلماً على سيدنا خامس عشر جما
محمد وآلو عدد ما علم وزنة ما علم وملء ما علم بمحروس وادي قراض من ديار خوالف 

 والحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على محمد وآلو.
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